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 وا شرر ةر ناس ا نر كلور

 رص
 AR NAN خد

 هي

 ع ان اک هج ص

 جنا مالا فيَ

 تاهولا درج اولا ر

 هرادصإ ىلع ةرازولاب رشنلاو تاعوبطملا نوؤش ةلاكو تفرشأ

 ه ۱٤۱١۸ ماع





 ه١ 41/. . داشرإلاو ةوعدلاو فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو (ج)

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 . ضايرلا - لوسرلا ةريس رصتخم

 مس ۲٣,٣ × 15,6 ؛ ص 35

 ۸-۱۲۷-۲۹-٩٩41۰ كمدر

 ناونعلا -أ  ةيوبنلا ةريسلا - ١

 1/1۰ ۲۳۹ يويد

 ۱۸/٠٤١١ : عاديإلا مقر

 ۸-۱۲۷-۲۹-٩٩۹1۰ : كمدر



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةعبطلا هذه ةمدقم

 الإ هلإ ال نأ دهشأو  قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا هلل دمحلا
 ارگ اھل و هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو هللا
 : دعب امأ

 هللا ىلع سانلل نوكي الثل لسرلا لسرأ نأ هتمحرو هللا ةمكح نم نإف
 يف قلخلا لمكأ لسرلا نوكي نأ هتمكح تضتقاو  لسرلا دعب ةجح
 رخآ ET ؛ ةيقلخلاو ةيقلخلا تافصلا
 . ًالاصخ مهافوأو ًالامك مهمظعأ نوكي نأو « لو أ دمحم لسرلا

 دقف ةيرشبلل ةوسأو ةودق ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم لعج هللا نألو
 ءاهليصافتو اهقئاقد لك لمش ًابيجع ًأظفح هتريس ظفحب ةمألا تينع
 هباحصأب هتقالعو « هل هتاجانمو هبرب هتلص تناك فيك انل تظفحف
 دوقي ناك فيكو « هلهأل هتشياعمو هتيب يف ناك فيكو « مهل هتيبرتو
 هنادي ال ًاظفح ةريسلا هذه تظفحف . . . ايارسلاو ثوعبلا ثعبيو شويجلا
 . . . نيرخآلاو نيلوألا يف ةريس يأ ظفح هلئامي الو

 يف اهثبو . ةرطعلا ةريسلا هذهب ةيانعلا ناكمب ةيمهألا نم ناك كلذلو
 يحانم لك يف اهب ىدتقي ةودقو ٠ ىذتحي اجذوغأ نوكتل ؛ نيملاعلا
 . ةايحلا

 دهاجملا ملاعلا فيلأت ( ي لوسرلا ةريس رصتخم ) باتك نأ امبو
 بتك ام ريخ نم هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا د دحجلا مامإلاو



 يف ةلازجو « ةديقعلا رومأب مامتها نم هيلع لمتشا امل ؛ بابلا اذه يف

 هعبطت نأ ةرازولا تأر لخم ريغ زاجيإ عم يناعملا يف حوضوو . ظافلألا
 . هعزوتو

 ًايبن هب ىزج ام ريخ ةريسلا هذه بحاص انع يزجي نأ لأسن هللاف

 مرك داوج هنإ هئاول تحت انرشحي نأو ‹ هتعافش انغلبي نأو ‹ هتمأ نع

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ريدج ةباجإلابو
 . نيعمجأ



١ 

 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ةعبط ةمدقم

 ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ‹ هلك نيدلا

 نيذلاو « هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص « هلوسرو هدبع ادن

 . اميلست ملسو « ناسحإب مهوعبتا

 حلصملاو ددجملا مامإلل ٍةْدَي لوسرلا ةريس رصتخم باتك نإف : دعب امأ

 حيسف هنكسأو هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش دهاجما

 ةريسلا باتك نم رصتخم هنإف « هباب ىف فلأ ام ريخ نمل نيمآ هتانج

 هنإف ءروهشملا خرؤملا يرفاعملا ماشه نب كلملا دبع دمحم يبأل ةيوبنلا

 ضعب هنمض دقو « ةيخيراتلا + لوسرلا ةريسل ةصالخ دعي زيجو باتك

 نيب يتلا ةعفانلا ةمدقملا نم كلذ ىلإ فاضأ ام عم ةديفملا تاطابنتسالا

 هترورضو ملسملا ةجاح دشأ امو « ًاكولسو ًاداقتعا ةيلهاجلا لهأ عقاو اهب

 يقوت نم رئاصبلا يلوأ دنع ةفرعملا هذه هرمثت امل عقاولا اذه ةفرعم ىلإ

 نب رمع نع رثألا يف امك مالسإلا نساحم ىلإ ءادتهالاو ةيلهاجلا رورش

 أشن اذإ ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنت امنإ : لاق» هنع هللا يضر باطخلا

 ديحوتلا ةقيقح -هللا همحر- نيب امك «ةيلهاجلا فرعي ال نم مالسإلا ىف

 ء هللا الإ هلإ الب ظفلتلا درجم سيل هنأو غلو ادمحم هب هللا ثعب يذلا

 ‹ ديحوتلا ةملكب قطني وهو لاملاو مدلا لالح ًارفاك ناسنإلا نوكي دق لب

 تالا



 ةباحصلا دهع يف ىرج امث لصألا اذه ررقت ةلثمأب كلذ ىلع لدتسا دقو

 امو «هنع هللا يضر يلع يف ةيلاغلل مهقيرحتكو ةفينح ينبل مهلاتقك
 لتق ناسحتسا ىلع نوعباتلا عمجأ امك ةباحصلا دعب كلذك ىرج

 ملعلاب هراهتشاو ةداهشلاب هظفلت عم برلا تافص دحج امل مهرد نب دعجلا

 لدي ام مهنم رهظ امل نييديبعلا ريفكت ىلع ءاملعلا عمجأ امكو « ةدابعلاو

 ةعمجلا نوميقيو مالسإلا عئارش نورهظي مهنأ عم مهقافنو مهكرش ىلع

 . ةعامجلاو

 ىلع يفخ يذلا لصألا اذه حاضيإ ىلإ ةيعاد ةرورضلا نأ بير الو

 خيشلا متها كلذل .مهنم ملعلا ىلإ نيبستنملا ىتح سانلا نم ريثك

 . هنامز لهأ نم هفلاخ نم ىلع هب دريلو « هحاضيإو لصألا اذه ريرقتب

 ةداعإ ىلع ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تمزع دقلو اذه

 نيب ةلباقملا دعب هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا تافلؤم ةعابط

 تدهع دقو ءاهنم لضفألا رايتخاو ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا نم دجو ام

 انمق دقو .ءهل مدقن يذلا رصتخلا اذه ةلباقمب انيلإ خيشلا عوبسأ ةنامأ

 ذاتسألا قيقحتب ةيدمحلا ةنسلا ةعوبطم : نيتطصوطخمب نيتعوبطم ةلباقمب

 يف دمتعا هنأ ركذ دقو . ىلوألا ةعوبطملا يهو يقف دماح دمحم خيشلا

 هللا همحر نامحس نب ناميلس خيشلل ققحم ميق لصأ ىلع اهجارخإ

 ريهز دمحم ذاتسألا فارشإب -قشمد- مالسلا راد ةسسؤم ةعوبطمو:

 ناميلس طخب امهادحإف ناتطوطخلا امأو « ةيناثلا ةعوبطملا يهو شيواشلا

 يهو ھه ١١4١ ماع مرحم ١١ خيراتب نادمح نب نمحرلا دبع نبا

 ددعو 518-487 مقر تحت ضايرلاب ةيدوعسلا ةبتكملا يف ةدوجوم

 -م-



 . ۸۸ص ىلإ 87ص نم طقس اهيفو ةحفص ٠١١ اهتاحفص

 مقر تحت ضايرلاب ةيدوعسلا ةبتكملا يف ةدوجوم ىرخألا ةطوطخماو

 غارفلا عقو» اهرخآ يف بتك دقو ةحفص ۲۲٠١ اهتاحفص ددعو « 75-84

 مسي ملو ه١٠٠٠ ماع لاوش نم ۲٢ ءاثالثلا موي رصع ةخسنلا هذه نم

 هسفن بتاكلا

 اهرك ذب هيونتلا قبس يتلا ةمدقملا نم نيتطوطخلا ولخ ظحالملا نمو

 ‹ قيقد فرحب طسوتملا عطقلا نم ةحفص ٠١ ىلوألا ةعوبطملا يف يهو

 نكل طسوتملا عطقلا نم ةحفص ٤٥ مالسلا راد ةسسؤم ةعوبطم يفو
 نإو فيرحتلاو طقسلا اتريثك نيتطوطخلا نأ ظحالي امك «ريبك فرحب

 عم ناتميلس ةلمجلا يف امهنإف نيتعوبطملا فالخب ملسأ ةميدقلا تناك

 . امهقيقحت يف دهجلا نم لذب ام عمو ةمدقملا ىلع امهلامتشا

 ىلع باتكلا اذه ةعابط يف دامتعالا 0 نأ انيأر دقف كلذل

 يه اهنأل ‹ يقف دماح دمحم ذاتسألا قيقحتب يتلا ىلوألا ةعوبطملا

 وهو نامحس نب ناميلس خيشلا يزل راق ايتن دما نال ماا

 ةمئأو باهولا دبع نب دمحم خيشلا بتكب ةيانعلاب فورعملا ليلجلا ملاعلا

 شماوهلا يف تايآلا ميقرتب ًاضيأ انمقو « ىلاعت هللا مهمحر ةوعدلا

 رسيت ام انجرخ امك ‹ باتكلا لخاد يف اهميقرت نم الدب روسلا ةيمستو

 خيشلا تاقيلعت ىقبت نأ انيأرو ‹ تاقيلعتلا ضعب عم ثيداحألا نم

 . (#) اذكه نيسوق نيب اهيلع لادلا مقرلا انلعجو يه امك يقف دماح دمحم



 رئاسو باتكلا اذهب نيملسملا ةماعو انعفني نأ ىلاعت هللا لأسنو

 هللا ىلصو ملعأ هللاو ةعفانلا ملعلا لهأ بتك نم اهريغو خيشلا تافلؤم

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع

 يحجارلا هللا دبع نب زيزعلا دبع كاربلا رصان نب نمحرلا دبع

 كاربلا ىلعلا دمحم

 ساو دس



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 يذلا . كنيد ةفرعم كيلع هللا ضرف ام ضرفأ نأ : هللا كمحر ملعا

 لوخ دل ببس هتعاضإو هب لهجلاو « ةنحلا لوخ دل ببس هب لمعلاو هتفرعم

 . راتلا

 صصق « نيرخآلاو نيلوألا صصق : مهفلا يوذل نوكي ام حضوأ نمو

 مل نمف . مهب لعف امو «هاصع نم صصقو « مهب لعف امو هللا عاطأ نم

 اَنكحَلمأْمَكَو إ» : ىلاعت لاق امك . هيف ةليح الف هب عفتني ملو « كلذ مهفي

 ردقي ال دناعملا نأ ىنعي «هللا دونج صصقلا» : فلسلا ضعب لاقو

 . اهدري

 مدآ طبه نأ ىلإ « سيلبإو « مدآ نع هناحبس هللا صق ام : كلذ لوأف

 ‹ هلمأت نمل حضاو وه ام تالكشملا حاضيإ نم اهيفف . ضرألا ىلإ هجوزو
leعو مدس ريس ل ۾ ے ر ے لس ىلع هم  

 ىّده ىم مكتِتْأَياَمِإَف اعيِمجاَهْم وطه انف 8 : ىلاعت هلوق ةصقلا رخآو
 ا ےس وح ر و اع ل ه2 سم >2 سلس ء2 وز و ص و اص ا ص

 كتلو اتيا اوبد اورفك َنيِذْلاَو وپ نويرح مهالو مولع فوَحالف یاده عيت نمف

 )١( ق ةروس نم 7" مقر ةيآلا .

E 



 رر س مو یم ووا 2 و

 الق ىاًدهعبتانمف» : ىرخألا ةيآلا يفو (4 دولاب ُمُهِراَنلا بأ

 هلوق ىلإ 4 اًهنَضةَسيُمهَّنَو عركحِذ نرمو ب شياو لب
 . 004 أو دَسَأَة رخل ادعو

 ‹ هناحبس دعو اب ىفو دقو . لسرلا هلاسرإ وه : هب اندعو يذلا هادهو

 دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل ‹ نيرذنمو نيرشبم لسرلا لسرأف
 ىلع هللادبع اي صرحاف . قلي انيبن : مهرخآو . حون : مهلوأف . لسرلا

 هب كسمتسا نم يذلا ءهدابع نيبو هللا نيب يذلا « لبحلا اذه ةفرعم

 . بطع هعيض نمو « ملس

 ىرج امو . سيلبإ كودعو « مدآ كيبأل ىرج ام ةفرعم ىلع صرحاف

 ‹ هموقو طولو « هموقو ميهاربإو < هموقو حلاصو ‹ هموقو دوهو « هموقو حونل

 ملسو مهيلعو هيلع هللا یلص دمحمو هموقو ىسيعو « هموقو ىسومو

 . هموقو

 هل ىرج امو هموقو غلي يبنلا رابخأ نم ملعلا لهأ هصق ام فرعاو
 . ةنيدملا يف هل ىرج امو « ةكم يف مهعم

 نأ كلعل . مهلامعأو ‹ مهلاوحأو , هباحصأ نع ءاملعلا صق ام فرعاو

 زيي ال سانلا رثكأو « بيرغ مويلا مالسإلا نإف . رفكلاو مالسإلا فرعت
 . حالف هعم ىجري ال يذلا كالهلا وه كلذو . رفكلا نيبو هنيب

 نكلو . هباتك يف هللا ركذ ام ىلع ةدايز الف : سيلبإو « مدآ ةصق امأو

 . هتيرذ ةصق

 )١( ةرقبلا ةروس نم ۳۹ 258 ناتيآلا .

 . هط ةروس نم ۱۲۳-۱۲۷ تايآلا نم (؟)

- ۲ - 



 مهيلع ذخأو ءرذلا لاثمأ هبلص نم مهجرخأ هللا نأ : كلذ لوأف

 َمَداَءَفَبْنِم كيَرَدَحَأ ذِإَوه : ىلاعت لاق امك ایش هب اوكرشي ال نأ : دوهعلا
 ىأرو )١( (*)4 ادهش لأول اک کرب تسلا ممشاه شاو میر د رهروهظنم
 ؟هنع هلأسف . مهرونأ نم الجر مهيف ىأرو . جرسلا لثم ءايبنألا مهيف

 نم هل تبهو : لاق . ةنس نوتس : لاق ؟هرمع مك : لاقف . دواد هنأ هملعأف

 ‹ ىمعألا مهيف ىأرو . ةنس فلأ مدآ رمع ناكو « ةنس نيعبرأ يرمع

 تح نتإ + لاق عي تيوس ال لتر ا لا: ىلتلاو راو
 . توملا كلم هاتأ « نيعبرأ الإ ةنس فلأ مدآ رمع نم ىضم املف . ركشأ نأ
 . دواد كنبال اهتبهو كنإ : لاقف . ةنس نوعبرأ يرمع نم يقب هنإ : لاقف

 . هتيرذ تدحجف مدآ دحجو « هتيرذ تيسنف مدآ ىسنف

 نيد ‹ مهيبأ نيد ىلع نورق ةرشع هدعب هدالوأ ىقب مدآ تام املف

 . نيحلاصلا بح يف ولغلا : مهرفك ببسو . كلذ دعب اورفك مث . مالسإلا
 و کک یک ا ر 1 : 0 .٠

 اواعاوسالوادو نردنالوکتهلاءنرذئال اولاقو » : هلوق ىف ىلاعت هللا ركذ امك
 ور ص

 مهنورمأي اوناك نوح اص موق ةسمخلا ءالؤه نأ كلذو (74اَرتََوَقوُمَيَو توغي 5

 ذخأيو « هباتكو هتايآو 2 قزرلاو قلخلا ىف هننسب ةجحلا ميقي هناحبس انبر لازي الو )#(

 خويشلاو ءابآلا نيد نونيدي مهنأل « نولفاغ اذه نع سانلا رثكأ نكلو . قيثاوملاو دوهعلا

 8 مش ؤ اا٤ تراک و کوا تابا ہال ام عی لہ ولاا درام اویا مک قاد » نوكر شي امك نوكر شيف

 و

 . (ةرقبلا ةروس نم ٠۷١ مقر ةيآلا)  دودَسْهيالوايس تولي تيال

 . فارعألا ةروس نم ٠۷١ مقر ةيآلا نم )١(

۳ - 



 مهلامعأو مهلاوقأب ةرك ذتلا لجأل « هسلجم يف لجر لك ةروص اوروصف
 نم دشأ مهومظعف ءرخآ نرق ثدح مث . مهوُدِبْعَي ملو ‹ مهروص اوأر اذإ

 املف . ملعلا لهأ تامو « نامزلا لاط مث . مهودبعي ملو , مهلبق نم ميظعت

 كئلوأ نأ : لاهجلا بولق يف ناطيشلا ىقلأ : ءاملعلا نم ضرألا تلخ

 هللا ىلإ مهب اوعفشتسيل الإ مهخياشم روص اوروص ام نيحلاصلا

 . مهودبعف

 نيد ىلإ مهدريل « مالسلا هيلع احون مهيلإ هللا لسرأ : كلذ اولعف املف

 يف هللا صق ام مهرمأ نم ناكف . ليدبتلا لبق اوضم نيذلا « هتيرذو مدآ

 يف اورشتناو ‹ مهيف هللا كرابو ‹ ضرألا ةنيفسلا لهأو حون َرَمَع مث « هباتك

 . ؟اهردق ام يردن ال ةدم مالسإلا ىلع اوقبو امأ ضرألا

 هللا ثعب دقو الإ ةمأ نم امو . لسرلا هللا لسرأف . كرشلا ثدح مث

 دمو » : ىلاعت لاق امك . كرشلا نع مهاهنيو « ديحوتلاب مهرمأي الوسر اهيف
 لاو 114 توما اوبل هلل ابغا أ الور تأ ٍلُكحفي تقم

 و ذحم
 a مے اک چ ہر ل ر ا مر لحرس و

 . (0ةيآلا € ةد وسم مآ ءاجام لک اتا تسراتلسرا م ¥ : ىلاعت

 َكِلَدِفَّنِإ : هلوقب ةصق لك متخ ءارعشلا ةروس يف صصقلا ركذ الو
 e ےہ ا

 . 4 يز مهراك ناكاو ةي

 يفَاَكَدَفَل » : ىلاعت لاق امك . انلجأل صق ام هناحبس هللا صقف
 ےس ذه رو

 . ()ةيآلا 4 كرتفي اني رح نكام يلب الأ يلوذ ُهربع صصص

 )١( مقر ةيآلا نم ٠١ لحنلا ةروس نم .

 ) )۲مقر ةيآلا نم ٤٤ نونمؤملا ةروس نم .

 ) )۳مقر ةيآلا نم ١١١ فسوي ةروس نم .

 تاع



 ءايشأ - هلي يبنلا نمز ىف- ةمألا هذه نم سانأ ىلع هللا ركنأ الو
 a و < چ ر ت چ

 دومتو دا و جود ووفر هلق نم تیزاب ٌمِهْأيَْلا :  لاق . («اهولعف

 . ()ةيآلا 4 نم بحصآو هربا ِوَقَو

 ‹ مهلبق نم صصق هباحصأ ىلع صقي وَ هللا لوسر ناك كلذكو

 . كلذب اوربتعيل

 عم هل ىرج امو « و هللا لوسر ةريس مهلقن يف ملعلا لهأ كلذكو

 . هل ليق امو ‹ مهل لاق امو « هموق

 ‹ نيقفانملاو رافكلا عم مهل ىرج امو ‹« ةباحصلا ةريس مهلقن كلذكو

 . رشلاو ريخلا ةفرعم لجأل كلذ لك . مهدعب ءاملعلا لاوحأ مهركذو

 ‹ مهنع انربخي مل هللا نأل . مهفرعن ال مهممأو لسرلا نم ًاريثك نأ ملعاف

 مهيلإ هللا ثعبف . دالبلا يف اهلثم قَلْخُي مل يتلا ءداع نع انربخأ نكل

 ديحوتلا يقبو . هباتك يف هللا صق ام مهرمأ نم ناكف . مالسلا هيلع ًادوه

 يف يقبو . ؟يه مك يردن ال ءةدم دعب مدع نأ ىلإ دوه باحصأ يف

 . ؟يه مك يردن ال ةدم « مدع نأ ىلإ . حلاص باحصأ

 ذئموي ضرألا هجو ىلع سيلو « مالسلا هيلع ميهاربإ هللا ثعب مث

 هل نمآ مث . ةراس هتأرما هب تنمآو « ىرج ام هموق نم هيلع ىرجف . ملسم

 . سانلل ًامامإ هلعجو « هردق عفرو « هللا هرصن اذه عمو « مالسلا هيلع طول

 . كوبت ةوزغ يف اولعف امو نوقفانملا مه ()

 . ةبوتلا ةروس نم ۷١ مقر ةيآلا نم )١(

 ه١6-



 نع ذنمو

 ١١4 ومجمع دِبَمَعْفَةَيقابةمك اه اهلعجَو » : ىلاعت

 نع ملسم ينغتسي ال . هلاوحأ نم ًائيش ركذنف . مامإلا وه ناك اذإف

 : لوقنف . اهتفرعم

 قلك يبنلا ميهاربإ بذكي مل» : لاق هِي هللا لوسر نأ : حيحصلا يف
 : هلوقو 4 ُميَقَس 0 هلوق « هللا تاذ يف نيتنث : تابذك ثالث الإ .

 ضرأ مدق هنإف . ةراس ا
 ملعي ْنِإ رابجلا اذه نإ : اهل لاقف . سانلا نسحأ تناكو . ةراس هعمو « راّبج
 كنإف . يتخأ كنأ : هيربخأف . كلأس نإف . كيلع ينبلغي : يتأرما كنأ
 املف . ا ل اهب نقرا يق ملعأ ذل ينال مالسإلا يف يتخأ

 ال ةأرما كضرأ مدق دقل : لاقف . ا لهأ ضعب اهآر هّضرأ لخد

 . ةالصلا ىلإ ميهاربإ ماقف . اهب يتأف ء اهيلإ لسرأف . كل الإ نوكت نأ يغبني

 ةضبق هدي ْتَضِبَقَف ءاهيلإ هدي طسب نأ كلامتي مل « هيلع تلخد املف
 ‹ كرضأ ال نأ : هللا كلف « يدي قلطي نأ للا يعدا : اهل لاقف . ةديدش

 كلذ لثم اهل لاقف . ىلوألا ةضبقلا نم دشأ هدي ْتَضِبَقَف : داعف « تلعفف
 نأ هللا يعدا : اهل لاقف . نيتلوألا نيتضبقلا نم دشأ هدي تّضبقف داعف
 يذلا أهدر, ادي تقلطاف تاسف كرا ال نأ ا كلو« يدب قلي
 اهجرخأف « ناسنإب ينتأت ملو « ناطيشب ينتئج امنإ كنإ : هل لاقف ء اهب ءاج
 لاقف ‹« فرصنا . ميهاربإ اهآر املف . تلبقأف . رجا اهاطعأو « يضرأ نم

 . ًامداخ مدخأو « رجافلا دي هللا فك . اخ تلاق ؟مّيِهَم : اهل

 )١( فرخزلا ةروس نم ۲۸ مقر ةيآلا .

- ۱ 



 . (ه)ءامسلا ءام ينب اي مكمأ كلتف : ةريره وبأ لاق

 . اهيلإ عجر مث  يتخأ يه : لاق اهنع لثس امل ميهاربإ نأ» : يراخبللو

 ىلع ام هللاو . يتخأ كنأ : مهتربخأ ينإف . يثيدح يبذكت ال لاقف

 ًاضوتت : تماقف . اهيلإ ماقف « هيلإ اهب لسرأف . كريغو يريغ نمؤم ضرألا
 يجرف تنصحأو « كلوسربو كب تنمآ تنك نإ مهللا : تلاقف . يلصتو

 هلجرب ضكر ىتح طغَف ءرفاكلا دي يلع طلست الف « يجوز ىلع الإ

 اهيلإ ماق مث . لسرأف . هتلتق يه : لاقي « تمي نإ مهللا : تلاقف . ضرألا
 « كلوسريو كب تنمآ تنك نإ مهللا : لوقتو ٠ يلصتو أضوتت تماقف

 ىتح ُطَغَف رفاكلا اذه يلع طلست الف « يجوز ىلع الإ يجرف تنصحأو

 ء ةيناثلا يف لسرأف . هتلتق يه : لاقي تمي نإ مهللا : تلاقف . هلجرب ضكر

 ميهاربإ ىلإ اهوعجرأ ءًاناطيش الإ ّيلإ متلسرأ ام هللاو : لاقف . ةثلاثلا وأ
 تبك هللا نإ ؟تْرْعشأ : تلاقف ‹ ميهاربإ ىلإ تعجرف ءرجاه اهوطعأو

 . «ةديلو مدخأو « رفاكلا

 ام هموق نم هيلع ىرج ام دعبو . قارعلا ضرأ يف مالسلا هيلع ناكو

 ثيداحأ باتك نم 4 اليِكَرِه ياا داو $ باب يف يراخبلا دنع ثيدحلا (#)

 « برعلا هنع هللا يضر E يد هيف نكلو . ءايبنألا

 رجح نبا ظفاحلا لاق . مهباود يعر لجأل رطقلا عقاوم اهب يتلا تاولفلل مهتمزالم ةرثكل

 نم مهلك برعلا نأ معز نمل كسمتم هيفف « ةيريمألا ةعبطلا ۲۷١( ص 7 ج) حتفلا يف

 . اهب اهدلو شاعف . رجاهل اهعبنأ هللا نأل . مزمز : ءامسلا ءامب دارأ : ليقو . ليعامسإ دلو

 اذإ ناك هنأل . كلذب ىمسي ناك ايقيزم نب ورمع مهدج نأل جرزخلاو سوألا دارأ : ليقو

 .)١( رطملا ماقم مهل ماقأ سانلا طحقأ

 )١( ةريره يبأ نع هيلع قفتملا نم وهف ًاضيأ ملسم هاورو .

 -اا/-



 ةراس هتطعأو . اهيف تام نأ ىلإ ء اهنطوتساو « ماشلا ىلإ رجاه ىرج

 « مالسلا هيلع ليعامسإ هل تدلوف . اهعقاوف . رابجلا اهاطعأ يتلا ةيراجلا

 يف امهنكسأف اهنبابو اهب بهذف . اهنع اهداعبإب هللا هرمأف . ةراس تراغف

 هللا ركذ امك « مالسلا هيلع قحسإ ةراسلو هل هللا بهو كلذ دعب مث . ةكم

 . بوقعي قحسإ ءارو نمو . قحسإب اهلو هل ةكئالملا ةراشب

 ام هلهأ نيبو ميهاربإ نيب ناك امل» : لاق سابع نبا نع حيحصلا يفو

 مأ تلعجف . ءام اهيف ةتش هعمو « ليعامسإ مأو ليعامسإب جرخ : ناك

 . ةكم مدق ىتح ءاهيبص ىلع اهنبل ٌردّيف ةنشلا نم برشت ليعامسإ
 ءدحأ ذئموي ةكمب سيلو- دجسملا ىلعأ يف مزمز قوف ةحّود تحت اهعضوف

 ىفق مث . ءام هيف اءاقسو رمت هيف ابارج امهدنع عضوو -ءام اهب سيلو

 نم هتدان .(*)ءادك اوغلب املف . ليعامسإ مأ هتعبتف « ًاقلطنم ميهاربإ

 سينأ هب سيل يذلا يداولا اذهب انكرتتو . بهذت نيأ « ميهاربإ اي : هئارو

 ُهللآ : هل تلاقف . اهيلإ تفتلي ال لعجو «ًارارم كلذ هل تلاقف ؟ءيش الو

 نم ىلإ : ظفل يفو - انعيضي ال نذإ : تلاق . معن : لاق ؟اذهب كرمأ

 ىتح « ميهاربإ قلطناف . تعجر مث -تيضر : تلاق . هللا ىلإ : لاق ؟انلكت

 اعد مث « تيبلا ههجوب لبقتسا « هنوري ال ثيح « ةينثلا دنع ناك اذإ

 ربع اوب قرد نم ُثنكَسأفَنَبَر » : لاقف « هيدي عفرو « تاوعدلا ءالؤهب
 روت نيالا يهدأ لعب هضاب حملا یکن جد یز

 هعضرت ليعامسإ مأ تلعجو (4نو ةد رهلعل ٍتَرَمَثلاَنِم مهقزراو ء هر رس CA 0420 3>2 هلل يمس سا ج

 يذلا عضوملا وه : ًادودم فاكلا حتفب (584 ص ٦ ج) حتفلا يف ظفاحلا لاق (*)

 . ميهاربإ ةروس نم ۳۷ مقر ةيآلا )١(

A= 



 : ءاقسلا يف ام ذم اذإ ىتح «اهيبص ىلع اهنبل رديف ةنشلا نم برشتو

 -طَبلَتَي : لاق وأ- ىّوَلَتِي هيلإ رظنت تلعجو . اهنبا شطعو « تشطع
 تماقف « اهيلإ لبج برقأ افصلا تدجوف . هيلإ رظنت نأ ةيهارك تقلطناف

 نم تطبهف .ًادحأ رت ملف ؟أدحأ ىرت له :رظنت يداولا تلبقتساو

 يعس تعس مث . اهعرد فرط تعفر : يداولا تغلب اذإ ىتح ءافصلا

 . اهيلع تماقف « ةورملا تتأ مث . يداولا تزواج ىتح « دوهجلا ناسنإلا

 نبا لاق- تارم عبس كلذ تلعفف . ًادحأ رت ملف ؟ادحأ ىرت له : ترظنف

 تبهذ ول : تلاق مث -امهنيب سانلا يعس كلذف : هِي يبنلا لاق : سابع

 ‹هلاح ىلع وه اذإف . ترظنف تبهذف -يبصلا ينعت- ؟لعف ام ترظنف

 سحأ يّلَعَل تبهذ ول : تلاقف . اهسفن ّرقت ملف . (*)توملل ْعَشْنَي هنأك

 : تلاقف . توصب يه اذإف ؟لعف ام ترظنف تبهذ ول : تلاق مث . ًاعبس

 لا و ا ا

 : قلي مساقلا وبأ لاقف ءرفحت تلعجف < ل

 -ءاملا نم فرغت مل ول : لاق وأ- مزمز تكرت ول < « ليعامسإ مأ هللا محري

 -اهئاقس يف ءاملا فرغت تلعجف : هثيدح يفو- انيغم ًانيع مزمز تناكل

 نإف . ةعيضلا يفاخت ال : كلملا اهل لاقف . اهدلو تعضرأو « تبرشف : لاق

 تيبلا ناكو . هلهأ عيضي ال هللا نإ « هوبأو مالغلا اذه هينبي « هلل ًاتيب انهه

 . هلامشو هنيمب نع ذخأتف ءلويسلا هيتأت . ةيبارلاك ضرألا نم ًاعفترم

 . ءاكبلا ةدش نم يشغلا ىلإ غلبي ىتح ةدشب قيهشلا : غشنلا (#)

 تاق



 اذهب اندُهَعَل . ءام ىلع روديل رئاطلا اذه نإ : اولاقف .ًافئاع ًارئاط اوأرف
 اوعجرف « ءاملاب مه اذإف . (*)نييرج وأ « اًيرج اولسرأف « ءام هيف امو يداولا

 ؟كدنع لزنن نأ انل نينذأتأ اا مأل اولاقو « اولبقأف مهوربخأف

 لاق : سابع نبا لاق- معن : اولاق . ءاملا يف مكل قح ال نكلو « معن : تلاق

 اولسرأو . اولزنف -سنألا بحت يهو ليعامسإ ّمأ كلذ ىفلأف : ويب يبنلا
 ّبَشو « مهنم تايبأ لهأ اهب ناك اذإ ىتح . مهعم اولزنف مهيلهأ ىلإ
 كردأ املف . بش نيح مهبجعأو («)وهسفنأو . مهنم ةيبرعلا ملعتو . مالغلا

 جوزت ام دعب- ميهاربإ ءاجو . ليعامسإ مأ تتامو . مهنم ةأرما هوجوز

 : تلاقف « هنع هتأرما لأسف . ليعامسإ دجي ملف « هتكرت علاطُي -ليعامسإ

 نحن «رشب نحن : تلاقف ‹ مهتئيهو مهشيع نع اهلأس مث . انل يغتبي جرخ
 «مالسلا هيلع يئرقا كجوز ءاج اذإف : لاق . هيلإ تكشف . ةدشو قيض يف

 له : لاقف ًائيش سنآ هنأك « ليعامسإ ءاج املف . هباب ةّبَتع رّيَعُي : هل يلوقو
 كنع انلأسف -اذكو اذك- خيش انءاج « معن : تلاق ؟دحأ نم مكءاج

 لهف : لاق . ةدشو دهج يف انأ : هتربخأف ؟انشيع فيك : ينلأسو « هتربخأف

 رّيغ : لوقيو « مالسلا كيلع أرقأ نأ ينرمأ . معن : تلاق ؟ءيشب كاصوأ

 ‹كلهأب يقحلا . كقرافأ نأ ينرمأ دقو . يبأ كاذ :لاق . كباب ةبتع

 لاقف « هللا ءاش ام ميهاربإ مهنع ثبلف « ىرخأ ةأرما مهنم جوزتو . اهقلطف

 تلاق ؟ليعامسإ نيأ : هتأرمال لاقف  ءاجف . يتكرت علَطُم ينإ : هلهأل

 2 يرجي هنأل وأ« هلكوم وأ هلسرم

 . هيف مهتبغر ترثك يأ . ةسافنلا نم ليضفتلا لعفأ نزوب ءافلا حتفب (*)

— ١ = 



 امو مكماعط امو : لاق ؟برشتو « معطتف لزنت الأ : تلاق . ديصي بهذ

 يف مهل كراب مهللا : لاق . ءاملا انبارشو « محللا انماعط : تلاق ؟مكبارش

 امهف « ميهاربإ ةوعد ةكرب : هِي مساقلا وبأ لاقف : لاق- مهبارشو مهماعط

 نكي ملو : غلي يبنلا لاق . هاقفاوي مل الإ ةكم ريغب دحأ امهيلع ولخي ال

 مهشيع نع اهلأسو -هيف مهل اعد بح مهل ناك ولو . بح ذئموي مهل

 ءاج اذإ :لاق . هللا ىلع تنثأو ةعسو ريخب نحن : تلاقف ؟مهتئيهو

 ليعامسإ ءاج املف . هباب ةبتع َتّبْعُي هيرُمو « مالسلا هيلع يئرقاف : كجوز
 -هيلع تنثأو- ةئيهلا نسح خيش . معن : تلاق ؟دحأ نم مكاتأ له : لاق

 : لاق . ريخب اَنأ هتربخأف ؟انشيع فيك : ينلأسف . هتربخأف « كنع ينلأسف

 تبق نأ كرمأيو « مالسلا كيلع أرقي وه « معن : تلاق ؟ءيشب كاصوأ له

 ثبل مث . ككسمأ نأ ينرمأ « ةبتعلا تنأو . يبأ كاذ : لاق . كباب ةبتع

 ليعامسإ قفاوف . ءاجف « يتكرت علطم ينإ : هلهأل لاقف « هللا ءاش ام مهنع

 امك اعنصف « هيلإ ماق هآر املف . مزمز نم ًابيرق ةحؤد تحن هل البن یری

 ينرمأ هللا نإ « ليعامسإ اي : لاق مث . دلاولاب دلولاو « دلولاب دلاولا عنصي

 ل

 -اهلوح ام ىلع ةعفترم ةمكأ ىلإ راشأو- ًاتيب انهه ينبأ نأ ينرمأ هللا

 ةراجحلاب يتأي ليعامسإ لعجف . تيبلا نم دعاوقلا اعفر كلذ دنعف : لاق

 ماقف . هل هعضوف ءرجحلا اذهب ءاج ءانبلا عفترا اذإ ىتح . ينبي ميهاربإو

 كنإ انم لبقت انبر» نالوقي امهو ةراجحلا هلواني ليعامسإو « ىنبي وهو هيلع

 . «ميلعلا عيمسلا تنأ

 . سابع نبا ثيدح رخآ اذه

 ترشتناو « هدعب نم هتيرذل مث : ليعامسإل ةكمو تيبلا ةيالو تراصف
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 ليعامسإو ميهاربإ نيد مالسإلا ىلع اوناكو .اورثكو زاجحلا يف هتيرذ

 مهيف أشن :ايندلا رخآ يف ناك ىتح كلذ ىلع اولازي ملو . ةريثك ًانورق
 ءاش نإ هتصق يتأتو . ميهاربإ نيد رّيغو ‹ كرشلا عدتباف . يحل نب ورمع

 . هللا

 ليئارسإ ونب مه : هتيرذو . ماشلاب هنإف :مالسلا هيلع قاحسإ امأو

 ء«قاحسإ نبا مالسلا هيلع بوقعي مهوبأف : ليئارسإ ونب امأ . مورلاو

 . ليئارسإ وه بوقعيو

 . قحسإ نب صيع مهوبأف : مورلا امأو

 نم الإ ًايبن هدعب ثعبي مل هللا نأ : مالسلا هيلع ميهاربإ هب هللا مركأ امو
 ےس + ور م

 ءايبنألا لكو 074 َبنكْلَاَو وبلاد ِفاَنْلَمَجَو :  ىلاعت لاق امك « هتيرذ

 انيبن الإ هتيرذ نم ثعبي ملف : ليعامسإ امأو . قحسإ ةيرذ نم لسرلاو

 لك : ءايبنألا نم هلبق ْنَم ناكو « ةفاك نيملاعلا ىلإ هللا هثعب . قلي دمحم

 ريغ ءايشأب ءايبنألا عيمج ىلع هللا هلضفو . ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبن

 . كلذ

 رمأ ىلع أشن هنإف : ميهاربإ نيد هرييغتو يحل نب ورمع ةصق امأو

 سانلا هبحأف . نيدلا رومأ ىلع صرحلاو « ةقدصلاو فورعملا نم ميظع
 ةكم كلم راصو . مهيلع هوكّلَم ىتح « كلذ لجأل هل اونادو . ًاميظع ًابح

 هنإ مث . ءايلوألا لضافأو « ءاملعلا رباكأ نم هنأ اونظو . هديب تيبلا ةيالوو

 نأل . ًاقح هنظو كلذ نسحتساف . ناثوألا نودبعي مهآرف . ماشلا ىلإ رفاس
 زاجحلا لهأ ىلع كلذب ةليضفلا مهلف . بتكلاو لسرلا لحم ماشلا

 )١( توبكنعلا ةروس نم ۷ مقر ةيآلا نم .
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 ‹ ةبعكلا فوج يف هلعجو . لّبهب هعم مدقو « ةكم ىلإ عجرف . مهريغو

 عبت مهنيد يف زاجحلا لهأو . هوباجأف . هللاب كرشلا ىلإ ةكم لهأ اعدو

 ‹ كلذ ىلع زاجحلا لهأ مهعبتف . مرحلا لهأو تيبلا ةالو مهنأل . ةكم لهأل

 نيدب كلي ادمحم هللا ثعب ىتح كلذ ىلع اولازي ملف . قحلا هنأ ًانظ

 . ْىَحل نب ورمع هثدحأ ام لاطبإو « مالسلا هيلع ميهاربإ

 هوكرتي مل ميهاربإ نيد نم اياقب مهيفو « كلذ ىلع ةيلهاجلا تناكو

 ال . ةنسح ةعدب :ورمع هثدحأ ام نأو « هيلع مه ام نأ نونظي ًاضيأو . هلك

 را رك كلا رادو سما يو رع

 منم فا نسلم مل برص ¥ : هللا لزنأف « كلم امو هكلمت ء كل

 سيت ناو شم ستان کیر ش نكد تكتل

 . 4*0 ُلَقَعَي ِمَوَقِلِتْن كمل اوف كوك قل

 . ديدقب رحبلا لحاس ىلع ًابوصنم تاكو «ةانم» مهمانصأ مدقأ نمو

 نم هل ًاميظعت دشأ اوناك جرزخلاو سوألا نكل ءاهلك برعلا همظعت

 َجَحْنَمَف ا اوا » : هللا لزنأ كلذ ببسيو . ٍ مهريغ

 . 04 مهب وطي نأ ِهْيَكَع َءاَْجاََفَرَمَكْعأوَأ تنل

 ناك حلاص لجر هلصأ نإ : ليقو , فئاطلا يف «تاللا» اوذختا مث

 . هربق ىلع اوفكعف تامف « جاحلل قيوّسلا تلي

 . فئاطلاو ةكم نيب « ةلخن يداوب «ىّرُعلا» اوذختا مث

 )١( مورلا ةروس نم ۲۸ مقر ةيآلا .

 ةرقبلا ةروس نم مقر ةيآلا نم (؟) .
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 . مهناثوأ ربكأ ثالثلا هذهف

 . زاجحلا نم ةعقب لك يف ناثوألا ترثكو . كرشلا رثك مث

 لاق امك اوناكو . ةبعكلا ميظعتك اهنومظعي تويب اضيأ مهل ناكو

 َمِويكَعوْلَتِي يشأ َنْمالوْسَو ميف تعب د َنيِمْؤُمْلاَلَعَلَنَمَدَقَل » ىلاعت

 لكىن من أَو ةَمْحِحْلاَو بک کلا مهمو موتري
 . 004ٍنيبُم

 مهئاملع ءهل سانلا راكنإ دتشا هللا ىلإ هللا لوسر مهاعد الو

 : هل لاق مالسإلا ىلإ الجر اعد امل هنإ ىتح . مهتماعو مهكولمو « مهدابعو

 هللا يضر لالبو ركب وبأ ذئموي هعمو «دبعو رح لاق ؟اذه ىلع كعم نم»

 . امهنع

 نإ- لوصحلا لجأو ملعلا ربكأو ‹ بلاطلا اهيأ كل ةدئافلا مظعأو

 امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب» : لاق هنأ - يب هنع حص ام تمهف

 . («ًأ دب

 ول ىتح لقا ةذقلا ول مكلبق ناک نم 0 هرعبتتل» : هلوقو

 : لاق ىراصنلاو دوهيلا « هللا لوسر اي : اولاق . هومتلخ دل ٌبض رْحُج اولخد

 5 (٩«؟نمف

 )١( مقر ةيآلا ١784 نارمع لآ ةروس نم .
(r)مجنلا نع ركذو افخلا فشك يف امك رمع نباو ةريره يبأ نع ملسم هاور تيدحلا  

 . رتاوتم وأ روهشم هنأ

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (۳)
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 الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قرتفتس» : هلوقو

 . ()(«ةدحاو

 وهف اهب لمع نمو . هيقفلا وهف اهمهف نمف . لئاسملا لجأ ةلأسملا هذهف

 لمعلاو اهمهفب مكيلعو انيلع لضفتي نأ نانملا ميركلا هللا لأسنف . ملسملا

 . اهب

 66م عمو هافماق هه

 هاينب امل مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ نإف : مرحلا تيبلا امأ

 . مهرج نم مهلاوخأ هيلع مهبلغ مث . هتيرذو ليعامسإ يف هتيالو تراص
 اهب نوكي ال نأ « ةمرحلل مهماظعإو مهتبارقل « ليعامسإ ونب مهعزاني ملو
 املف . مهرمأ قرف ءاهلخد نم اوملظو . ةكم يف اوغب مهرج نإ مث . لاتق

 اوعمجأ « ةعازخ نم ناشبغو « ةنانك نب فانم دبع نب ركب ونب كلذ ىأر

 . ةكم نم مهوفنو ناشبغو ركب ونب مهبلغف « اولتتقاف مهرج ىلع

 الإ دحأ اهيف يغبي الو « ملظ اهيف رقي ال ةيلهاجلا يف ةكم تناكو

 . كله الإ اهتمرح لحتسي كلم اهديري الو « جرخأ

 كاذ ذإ شيرقو . ركب ينب نود تيبلا تيلو -ةعازخ نم- ناشبغ نإ مث

 ةعازخ تيلوف . ةنانك ينب نم مهموق يف نوقرفتم تاتويبو « مرصو لولح

 يّصُق جوزتف . ةشيبح نب ليلح مهرخآ ناك ىتح . كلذ نوثراوتي تيبلا
 . هتنبا بالك نبا

 هنأ يصق ىأرف « ليلح كله : هلامو هونب رثكو « يصق فرش مظع املف

 )١( ةحصلاب ريغصلا عماجلا يف هل زمرو « ةعبرألا هاور ثيدحلا .
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 لآ سوؤر اشيرق نأو ءركب ينبو ةعازخ نم ةكم ِرْمَأو ةبعكلاب ىلوأ

 ةعازخ جارخإ يف ةنانكو شيرق نم الاجر ملكف ‹ مهحيرصو ليعامسإ

 . هوباجأف « ةكم نم ركب ىنبو

 ةزاجإلا يلي رضم نب سايلإ نب ةخباط نب دأ نب ةرم نب ثوغلا ناكو

 . دلت ال ةيمهرج تناك همأ نأل . هدعب نم هدلوو « ةفرع نم جحلاب سانلل

 تدلوف . اهمدخي ةبعكلا ىلع هب قدصتت نأ : ًالجر تدلو نإ هلل ترذنف

 ةزاجإلا يلوف . مهرج نم هلاوخأ عم ةبعكلا ىلع موقي ناكف . ثوغلا

 : لوقي عفر اذإ ناكف . ةبعكلا نم هناكمل « سانلاب

 ةعاضق ىلعف ًامثإ ناك نإ ةعابت عبات ينإ مهللا

 ف نم اورفن اذإ مهزيجتو ‹ ةفرع نم سانلاب عف دت «ةفوص» تناكو

 نومري ال « مهل يمري ةفوص نم لجرو رامجلا يمر اوتأ رفنلا موي ناك اذإف

 : لوقيف . يمرن ىتح مرا : نولوقي هنوتأي نولجعتملا ناكف . مهل يمري ىتح

 . هعم سانلا ىمرو ىمر سمشلا تلام اذإف . سمشلا ليت ىتح . هللاو ال

 ملف . نيبناجلاب ةفوص تذخأ ىنم نم رفنلا اودارأو يمرلا نم اوغرف اذإف

 . سانلا ليبس نولخي مث ءاورمب ىتح دحأ زجي

 . ميت ينب نم ةانم ديز نب دعس ونب مهثرو اوضرقنا املف

 مهرخآ ناك ىتح . اهنوثراوتي «ناودع» يف ةفلدزم نم ةضافإلا تناكو

 كلذ ناك املف . مالسإلا هيلع ماق يذلا : بانج نب ناوفص نب برك
 نيد وه . مهل كلذ برعلا تفرع دق « لعفت تناك ام ةفوص تلعف . ماعلا

 . ةعازخ ةيالوو مهرج دهع نم مهل

 نحن لاقف « ةبقعلا دنع ةنانكو ةعاضقو شيرق نم هعم نمب يصق مهاتأف
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 . ةفوص تمزهنا مث . اديدش الاتق سانلا لتتقاف هولتاقف . مكنم اذهب ىلوأ

 ركب ونبو ةعازخ كلذ دنع تزاحناو . مهيديأب ناك ام ىلع يصق مهبلغو

 نيبو مهنيب لوحيو « ةفوص عنم امك « مهعنميس هنأ اوفرعو « يصق نع
 . ةكم رمأو ةبعكلا

 مث . اديدش ًالاتق اولتتقاو اوقتلاف . مهبرحل عمجأو مهأداب اوزاحنا املف

 فتن .ركب ينب دحأ « فوع نب رّمْعَي اومكحف < ‹ حلصلا ىلإ اوعادت

 يصق هباصأ مد لكو . ةعازخ نم ةكم رمأو ةبعكلاب ىلوأ ًايصق نأب مهنيب

 هيفف ركب ونبو ةعازخ تباصأ امو « هيمدق تحت هخادش عوضوم مهنم

 رمعي ذئموي يمسف . ةكمو ةبعكلا نيبو يصق نيب يلخي نأو « ةيدلا

 . خادشلا

 ةأسّنلا رقأف ءريغي ال ًانيد هاري هنأل « هيلع اوناك ام برعلل رقأ هنأل . هوكلمو

 ءاج ىتح . هيلع اوناك ام ىلع فوع نب ةرمو ‹« ناودعو ناوفص لآو

 : رعاشلا لوقي هيفو . هلك كلذ مدهف « مالسإلا

 ًاعمجم ىَعْدُي ناك يرمعل « ىِصُق

 رهف نم لئابقلا هللا عمج هب
 هيلإ تناكف .هموق هب هل عاطأ اكلم باصأ يؤل نب ىصق ناكف

 . هموق نيب ًاعابر ةكم عطقو . ءاوللاو « ةودنلاو « ةدافرلاو ةياقسلاو « ةباجحلا

 . مهلزانم مهنم موق لك لزنأف

 . هناوعأو هديب اهعطقف . مهلزانم نع رجشلا عطق اوباه : مهنإ : ليقو

 ةأرما حكنُت الف . هرمأب تنميتو ‹ مهرمأ نم عمج امل ةاعمجم» شيرق هتمسف
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 برح ءاول نودقعي الو . مهب لزن اميف نورواشتي الو لجر جوزتي الو مهنم

 . هدلو ضعب مهل هدقعي هراد يف الإ

 ذختاو « عبتملا نيدلاك مهدنع -هتوم دعبو- هتايح يف هرمأ ناكف

 . هركب رادلا دبع ناكو- همظع قرو يصق ربك املف « ةودنلا راد هسفنل
 لاقف . رادلا دبعو ىزعلا دبعو « هيبأ نامز يف فرش دق فانم دبع ناكو

 دحأ لخدي ال . كيلع اوفرش نإو « موقلاب كتقحلأل :رادلا دبعل يصق
 الإ اهبرحل ءاول شيرقل دقعي الو . هل اهحتفت تنأ نوكت ىتح ةبعكلا مهنم
 لهأ نم دحأ لكأي الو . كتياقس نم الإ ةكمب لجر برشي الو . تنأ

 يف الإ اهرومأ نم ًارمأ شيرق عطقت الو . كماعط نم الإ ًاماعط مسوملا
 . كراد

 جرخ يهو « ةدافرلاو ةياقسلاو < ءاوللاو « ةباجحلاو « ةودنلا راد هاطعأف

 « جاحلل ًاماعط هب عنصيف « يصق ىلإ اهلاومأ نم مسوملا يف شيرق هجرخت
 لاقف . شيرق ىلع هضرف ًايصق نأل . داز الو ةعس هل نكي مل نم هلكأي
 قحأ مهو . هللا فيض جاحلا نإو . هتيب لهأو هللا ناريج مكنإ : مهل
 اوردصي ىتح جحلا مايأ ًابارشو ًاماعط مهل اولعجاف . ةماركلاب فيضلا
 . اولعفف . مكنع

 . هعنص ءيش هيلع دري الو . فلاخي ال يصق ناكو

 . مهنيب عازن ال هرمأ هونب ماقأ كله املف

 ىلوأ مهنأ اوأرو ءرادلا دبع ديب ام ذخأ اودارأ فانم دبع ينب نإ مث

 ناكف .رادلا دبع عم مهضعبو . مهعم مهضعب : شيرق تقرفتف كلذب

 ينب رمأ بحاصو . مهنسأ هنأل . سمش دبع فانم دبع رمأ بحاص

 تا



 افلح موق لك دقعف .رادلا دبع نب فانم دبع نب مشاه نب ٌرماع رادلا دبع

 .اهيف مهيديأ اوسمغف . ابيط ةءولمم ةنفج فانم دبع ونب جرخأف . ًادكؤم

 مهؤافلحو رادلا دبع ونب دقاعتو «نيبيطملا» اومسف . ةبعكلا اهب اوحسمو

 ةياقسلا فانم دبعل نأ ىلع ‹ حلصلا ىلإ اوعادت مث «فالحألا» اومسف

 لك تبثو . اوضرف ءرادلا دبع ىنبل ةودنلاو ءاوللاو ةباجحلا نأو « ةدافرلاو

 يف فلح لك» : غي لاقف . مالسإلاب هللا ءاج ىتح ءاوفلاح نم عم موق

 .«ةدش الإ مالسإلا هدزي مل ةيلهاجلا

 هفرشل ناعدج نب هللا دبع راد ىف هل اوعمتجاف : لوضفلا فلح امأو

 نب ةرهزو . ىزعلا دبع نب دسأو ‹ بلطملا ونبو « مشاه ونب : مهو « هنسو

 . اهلهأ نم ًامولظم ةكمب اودجي ال نأ ىلع اودهاعت « ةرّم نب ميتو « بالك

 نب ريبزلا لاقف ‹ هتملظم هيلإ درت ىتح « هعم اوماق الإ ‹« اهلحخد نع وأ

 : بلطملا دبع

 ملاظ ةكم نطبب ميقي ال نأ اودقاعتو اوفلاحت لوضفلا نإ

 ملاس مهيف رتعملاو راجلاف («)اودقاعتو اوفلاحت هيلع رمأ

 :راقس نمش دبع نال تام دبغ نب مشاه ةدافرلاو ةياقسلا يلوف

 نس نم لوأ وهو ءارسوم مشاه ناكو . دلو اذ القُم ناكو . ةكمب ميقي املق

 لاقف « ةكمب ديرثلا معطأ نم لوأو . فيصلاو ءاتشلا ةلحر ‹ نيتلحرلا

 . (*) : مهضعب

 . «اوقثاوتو» ىليهسلا دنع (*)

 . ىرعبزلا نب هللا دبع وه (#)
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 فاجع نيتنسم ةكمب موق هموقل ديرثلا مشه يذلا ورمع

 . مهيف فرش اذ ناكف . فانم دبع نب بلطملا كلذ يلو مشاه تام الو

 . هتحامسل ضايفلا هنومسي

 «راجنلا ينب نم «ورمع تنب ىملس جوزتف . ةنيدملا مدق مشاه ناكو

 تبأف هب يتأيل بلطملا هيلإ جرخ عرعرت املف . بلطملا دبع هل تدلوف
 كلم هيلإ ملسو . هب لحرف . هل تنذأف . هيبأ كلُم يلي هنإ : لاقف . همأ

 . هؤابآ ماقأ ام هموقل ماقأو . يلي هوبأ ناك ام بلطملا دبع يلوف . هيبأ

 . مهيف هرطخ مّظعو هوبحأو . هئابآ نم دحأ هغلبي مل ًافرش مهيف فرشو

 . بئاجعلا نم اهيف امو « مزمز رفح ةصق ركذ مث

 . بئاجعلا نم اهيف ىرج امو « هدلو حبذ بلطملا دبع رذن ةصق ركذ مث

 هل ىرج امو . اهدعبو « هتدالو لبق قي هللا لوسرل يتلا تايآلا ركذ مث

 . كلذ دعبو هعاضر تقو

 . بلاط يبأ همع ةلافك مث . هدج ةلافك مث . هل همأ ةلافك ركذ مث

 . تايآلا نم اهريغو بهارلا ىريحب ةصق ركذ مث

 يه هتركذ امو .ةرسُيم اهمالغ اهل ركذ امو ,ةجيدخ هجوزت ركذ مث

 : ةقرو لوقو « ةقرول

 اجيشتلا ثعب امللط مهل ًاجوجل ىركذلا يف تنكو تججل

 . اهرخآ ىلإ
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 . ةبعكلا مهئانب دنع دوسألا رجحلا يف شيرق نيب لَ همكح ركذ مث

 . اهئانب ةصق ركذو

 ونب نحن : اولاقف . هوأر ًايأر هتعدتبا ًاشيرق نإ : لاقو- سْمُحلا رمأ ركذو

 . انقح لثم برعلا نم دحأل سيلف . تيبلا ةالوو « مرحلا لهأو ‹ ميهاربإ

 برعلا فختست الئل « مرحلا نومظعت املثم لحلا نم ءايشأ اومظعت الف

 نم اهنأ مهتفرعم عم ءاهنم ةضافإلاو « ةفرعب فوقولا اوكرتف . مكتمرحب

 اوضيفيو ءاهب اوفقي نأ برعلا رئاسل نوريو . ميهاربإ نيد نمو «رعاشملا

 نحن . هنم جرخن نأ انل يغبني الف . مرحلا لهأ نحن : اولاق مهنأ الإ ء اهنم

 . مرحلا لهأ (*)(سمخلا»و . سمحلا

 مهتدالوب مهل ام لثم : مرحلا لهأ نم برعلا نم اودلو نمل اولعج مث

 . مهيلع مرحي ام مهيلع مرحيو . مهل لحي ام مهل لحي يأ . مهايإ

 . كلذ يف مهعم اولخد دق ةعازخو ةنانك تناكو

 ‹ طقألا اوطقُي نأ سْمُحلل يغبني ال : اولاقف ء ًارومأ كلذ يف اوعدتبا مث

 الإ اولظتسي الو ءرعش نم اتيب اولخدي الو , مرح مهو نمسلا اولسي نأ الو

 . امرَح اوماد ام مدألا تويب يف

 لحلا نم هب اوءاج ماعط نم اولكأي نأ لح لا لهأل يغبني ال : اولاق مث

 اومدق اذإ تيبلاب اوفوطي الو . ًاراَمُع وأ ًاجاجح اوءاج اذإ « مرحلا ىلإ

 اوفاط ًائيش اهنم اودجي مل نإف . سمحلا بايث يف الإ -مهفاوط لوأ-

(a)ىلع يلاعتلاو عفرتلا دصقب « نيدلا يف عطنتلاو ددشتلا وهو سمحتلا نم هلصأ  

 اوفلاخ نيذلا نيدلا نم هوعدتبا اميف مهعطنتو مهددشتل «ًاسمح» شيرق تيمسو مهريغ

 . شيرق ةيفوص نم هذه تناكو ضرألا يف ولعلاو مهيلع فرشلا نوديري « سانلا هب
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 اهاقلأو « هبايث يف فاط : سمحأ بايث مداقلا دجي مل نإف . ةارع تيبلاب

 «ىَقْللا» اهيمست برعلا تناكف .هريغ دحأ الو اهب عفتني ملو . غرف اذإ
 امأو ةارع نوفوطيف : لاجرلا امأ . هب تنادف . برعلا كلذ ىلع اولمحو
 تلاقف . هيف فوطت مث ًاجرفم ًاعرد الإ اهلك اهبايث ةأرملا عضتف : ءاسنلا
 : (*»فوطت يهو ةأرما

 هّلحأ الف هنم ادب امو هلك وأ هضعب ودبي مويلا

 َنِمْأوُصيِفَأ َّمُث» : هللا لزنأف . مالسإلاب هللا ءاج ىتح كلذك اولازي ملف

 اًساَوََعاْلَرَأَرَمَمَداَءَقَبَي 3 : اومرح اميف لزنأو 4)٠ ٌساَكلَأ ٌصاَقَأ تح

 هلوق ىلإ 4 ٍراجَسَمْلكَدِعَْكيِزوُدُحَمَداَءقبَي » هلوق ىلإ گس كروي
 . (04 َنوُماعيِرَوَمِل ل

 نجلا ةروس لوزنو ِةْلَي هب ناهكلا راذنإو ءموجرلا ثودح ركذو
 . مهتصقو

 نم كلذ يف لزن امو « راصنألا مالسإ ببس هنأو , دوهيلا راذنإ ركذ مث

 نم ىنجرخأ هنورت ام ‹ دوهي رشعم اي» : هلوقو « نابيهلا نبا ةصقو . نآرقلا

 هذه تمدق امنإ» : هلوقو «؟عوجلاو سؤبلا ضرأ ىلإ ريمخلاو رمخلا ضرأ

 ىلإ «هرجاهم ةدلبلا هذهو . هنامز ّلَظأ دق يبن جورخ فكوتأ ةدلبلا
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 . اهرخآ

 . ريشق نب ةملس ينب نم مث . ةعصعص نب رماع تنب ةعابض يه : يليهسلا لاق (*)

 مث . لالا نم ءاشت ام بسكتو « جاجحلل بايثلا عيبتل اذه تعدتبا شيرق تناك اغإو
 . ةارع اوفوطي نأ مهورمأف . شيرق اهبلطت يتلا نامثألا نع ريثكلا زجع ىتح تلاغت

 )١( ةرقبلا ةروس نم 194 ةيآلا نم .

 . فارعألا ةروس نم 77 ىلإ 7١5 نم تایآلا (۲)
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 . هنع هللا يضر يسرافلا ناملس مالسإ ةصق ركذ مث

 ةقرو مهو : قحلا نيدلا بلط يف كرشلا نع نيقرفتملا ةعبرألا ركذ مث

 ورمع نب ديزو « ثريوحلا نب نامثعو . شحج نب هللا ديبعو « لفون نبا
 . ليفن نبا

 ذخأ امو « لَو دمحم عابتاب مالسلا هيلع مرم نب ىسيع ةيصو ركذ مث

 اودأف . مهممأ ىلإ هودؤي نأو ءهل رصنلاو هب ناميإلا نم ءايبنألا ىلع هللا
gorlی 2 ص م  

 . (*) (١)ةيآلا «َنتيبلأَقَكِِممَسَأ َدَحَأ دلو : ىلاعت هللا لوق وهو . كلذ

 يف ةصقلاو- هلل هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ةصق ركذ مث

 هلوق ىلإ 4 َقَاَحىِدَلاَكْيَرْساَرْمأ » : هيلع لزن ام لوأ نأ : اهيفو -نيحيحصلا
Ires 

 ۾ زيكمكيرو * ردنا ۾ تمل اهني : هيلع لزنأ مث (04 رام

 )١( ةيآلا نم ١ نارمع لآ ةروس نم 1

 لك ىلع قائيملاو دهعلا ذخأ هللا نأ -ملعأ هللاو- «لوسر» ظفل ريكنتو ةيآلا رهاظ (»)

 تالاسرلا ةلسلس نوكت ىتح .هدعب نم يتأي يذلا لوسرلاب نمؤي نأ لوسرو يبن
 ٍةَمُأ لڪ َفمَبدَقْلَوط اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةيرشبلا ىلع ةجحلا ةماقإل « ةطبترم
 نم ءرطاف ةروس) يَ افلح اإ ٍةَمَأ َنِمْنِإَو 9 (©5ةيآلا نم « لحنلا ةروس)4اًلوُسَ
 هللا ىلع سانلل نوكي الثل نيحو تقو لك يف نييلهاجلا معازم لطبت كلذبو (٤۲ةيآلا

 راد نع ةيانكلا يف ةلمجم لي دمحمب ىسوم ةراشب تناك ىتح كلذ لاز امو . ةجح

 همسا» اهب دمحي يتلا هتافص رهظأب ىسيع ةراشب مث ناراف لابج نم رونلا يلجتب هتثعب
 . ملع ال فصو دمحأو «دمحأ

 . قلعلا ةروس نم © ىلإ ١ نم تايآلا (۲)

 . رثدملا ةروس نم ۷ ىلإ ١ نم تايآلا (۴)
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 هللا ىلإ مهوبرقيل ءايلوألا ةدابع هنأ نودقتعي يذلا كرشلا نع سانلا رذني
 َكّيَرو# : ىلاعت هلوق نأ فرعو . تانبلاو تاهمألا حاكن نع هراذنإ لبق
 دنع كرشلا ردق فرعو . اهريغو ةالصلاب رمألا لبق ديحوتلاب رمأ 4 ْرَْكَ
 . ديحوتلا ردقو هللا

 اوعبتي ملف :رثكألا امأو ء ليلقلا هل باجتسا « سانلا غدي رذنأ املف

 . مهتهلآ بيعو هصئاقن نايبو مهنيد نع ريفنتلاب مهأداب ىتح . اوركني ملو
 نأ اودارأو « ًاديدش ًاباذع مهوبذعو . هعبت نملو هل مهتوادع تدتشاف

 . مهنيد نع مهونتفي

 هكرت نمل ةوادعلاب الإ ميقتسي ال مالسإلا نأ فرع ءاذه مهف نمف

 . ()اولعفل ةصخر نيبذعملا كئلوأل ناك ول الإو هنيد بيعو

 يف هضعب هناحبس هللا صقو . هفصو لوطي ام مهنيبو هنيب ىرجو
 . هباتك

 هلايعو هلامو هسفنب هامح امل بلاط نأ همع ةصق : كلذ رهشأ نمو

 كلذ عمو ءاهيلع ربصو . ةميظعلا دئادشلا كلذ ىف ىساقو . هتريشعو

 مل نكل « هاداع نمل ًايداعم « هعبتا نمل ابحم « هنيدل ًاحدام « هل ًاقدصم ناك

 ةبسمب ىضري ال هنأب كلذ نع رذتعاو « هئابآ نيد نم أربتي ملو . هيف لخ دي
 لزنأ -هل رافغتسالا لي ىبنلا دارأو- تام الو . هعبتال كلذ الولو . هئابآ

 يلوا واڪ ولو نیک ر نمل اورم نوما ےیل اویل تاک ا : هيلع هللا وے رب 020 او وے هک م س ت ےس ر

 مهنيدلو مهل ءاضغبلاو ةوادعلا راهظإ مدعو مهتنهادم يف ةصخر مهل ناك ول يأ )١(

 . مهل نيكرشملا بيذعت نم اوصلخيل كلذ اولعفل
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 . 004 ریحانا تام دعم یو

 امل !هحضوأ ام نايب نمو !اهغلبأ ام ةظع نمو !اهنيبأ ام ةربع نم اهلايف

 عابتا ريغ نم « هلهأو قحلا بحأ نميف قحلا عابتا يعدي نمت ريثك نظي
 . ايندلا ضارغأ نم ضرغ لجأل « قحلل

 املف -مهترضحب مجنلا ةروس أرق ال - مهعم وَ هتصق :ًاضيأ عقو امو
 ىقلأ (04 َمرْمُخْلاَهَحاَنلآ ةو چ یرغل تلا میر وأ : هلوق ىلإ لصو

 اونظو . ىجترتل نهتعافش نإو . ىلعلا قينارغلا كلت : هتوالت يف ناطيشلا

 ريبكلاو ريغصلا اهاقلتو « ًاديدش ًاحرف كلذب اوحرفف « هلاق كلي يبنلا نأ

 قلاخلا وه هللا نأ رقن نحن « ديرن يذلا اذه :هانعم ًامالك اولاقو « مهنم

 سيلف كلذب رقأ اذإف . هدنع اهتعافش ديرن نكلو ءرومألل ربدملا « قزارلا

 . فالخ يأ هنيبو اننيب

 . هعم اودجسو دجس ةدجسلا غلب املف . اهؤرقي قلي هللا لوسر رمتساو

 نيذلا ةباحصلا ىلإ لصو ربخلا نإ ىتح «هوفاص مهنأ :ربخلا عاشو

 كلذ ركذ املف . قلص كلذ نأ مهنظل نيعجار رحبلا اوبكرف « ةشبحلاب

 ءاميظع افوخ هللا نم فاخف . هلاق 00 نأ فاخ : هو ذا ارك

  4 EEىلإ 3 5 4 ! م

 .٠ ةءارب ةروس نم 11۳ ةيآلا 00(

 . مجنلا ةروس نم «١ ٠١ 19 مقر ناتيآلا (۲)

 . جحلا ةروس نم هه ىلإ ه۲ نم تايآلا (۳)
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 هلاق امو , مويلا نوكرشملا هيلع ام فرعو ,()ةصقلا هذه فرع نمف

 نيبو ‹ يب يبنلا هب ىتأ يذلا مالسإلا نيب زيي ملو « مهؤاملع هلوقيو
 :ربكألا كرشلا وهو « هنع مهرذني هلوسر هللا لسرأ يذلا شيرق نيد

 هبلق ىلع هللا عبط نم الإ . حوضولا ةياغ يف ةصقلا هذه نإف . هللا هدعبأف

 عبا نم ناك ولوو ب ةليخ ال كلف ر رعب ىلع لجو هعمسو

 مُهَتكَم دقو : اوقفوي مل نيذلا مهفلا لهأ يف ة ىلاعت هللا لاق امك « سانلا
 57و ٌمُهْعَمَم َمُهْنَع قع آَمَف ٌةَدِكْفَاواَرسصِأَو ت اوف کک
 هد وو دف لو ک۶ رع س ےک
 . ةيآلا ()4 ِءّىَش نم مهم َدِكِف او مهردصب

 لهأ- راصنألا مما : نيملسملا زازعإو « هنيد راهظإ هللا دارأ امل مث

 يبنلا مهل مهركذو ا نم مهدنع نيذلا ءاملعلا ببسب- ةنيدملا

 نونمتي نيذلا ءاملعلا كئلوأ نأ هناحبس هللا رّدقو هنامز اذه نأو ‹ هتفصو

 هب نورفكي -هعبتا نمل زعلا نأ مهتفرعمل- هب مهنو دعوتيو « هنورظتنيو هروهظ
 ال و ها ا هناك لوق وهف . .انوداعيو

  3lر 2 ر K2 ًاوفرعام

  e 6ا ا

 هپ 0 0# .

 ةثالثب تيور ةصقلا نأ : ةيفلسلا ط ٤۳٩۹ ص ۸ ج يرابلا حتف بحاص ركذ )١(

 جتحيال نم اذكو لسرملاب جتحي نم اهلثمب جتحي ليسارم يهو حيحصلا طرش ىلع ديناسأ
 وهو ركنتسي امم اهيف عقو ام ليوأت نيعت كلذ ررقت اذإو : لاق ضعبب اهضعب داضتعال هب
 ةبوجأ ركذ مث « ىجترتل نهتعافش نإو العلا قينارغلا كلت : هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ : هلوق

 هنأ اومهوتف كلذ نيكرشملا عماسم يف عقوأ ناطيشلا نأ : لوقلا اهنسحأو « كلذ يف ءاملعلل

 . ه ارمألا سفن يف كلذك سيلو كلذ هِي هللا لوسر نع ردص

 . فاقحألا ةروس نم 7١ ةيآ نم (۲)

 . ةرقبلا ةروس نم 84 ةيآ (۴)
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 نيملسملا نم ةكمب ناك نم هِي هللا لوسر رمأ :راصنألا ملسأ املف

 . ةلذلا كلت دعب ىلاعت هللا مهزعأو . اهيلإ اورجاهف . ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب

 توات شالا قدوم أد و ىلاعت هلوق وهف

 . ()ةيآلا © ءورصَِب ْمُكَدَّيَأَو نواف سالا مک قطتي نأ

 ةلأسم اهنم ركذن نكل «ةريثك اهيف يتلا لئاسملاو ءةرجهلا دئاوفو

 : يهو . ةدحاو

 نطولاو «لهألا ةقرافم ةهارك ءاورجاهي مل نيملسملا نم ًاسان نأ

 مو ل ناک نيزك : ىلاعت هللا لوق وهف ‹« براقألاو

 اور نک مراد اسکو ةر توا موش فرقا لوما ضعوا
 واين أي ج يح أو صبروا يف واه چول اوه مسي

 رس دق رس حاس 2

 . ( 04 َتيِقسنْفْلأ موهْلا یدال هاو

 مهضعب لتقف .اهرك مهعم اوجرخ :ردب ىلإ شيرق تجرخ املف

 ىلع اوفسأت + لدق انالفو « لتق ًانالف نأ : ةباحصلا ملع املف « يمرلاب

 کیم وو دلا نإ : مهيف ىلاعت هللا لزنأف . انناوخإ انلتق : اولاقو « كلذ

 اوَُع هاناو » هلوق ىلإ 4 نضال ف َنيِوَعْضَتَسُم م ولاَ اك ميول میشن یلاغ

 . #07 اًح

 نإف . تاي آلا نم اهيف هللا لزنأ امو ء ةصقلا هذه هسفنل حصانلا لمأتيلف

 مل : مهموق 5 هب نوضرُي ًارهاظ ًارفك اولعفو ءرفكلا مالكب اوملكت ول كئلوأ

 . لافنألا ةروس نم ۲١ ةيآ نم )١(

 . ءاسنلا ةروس نم ٠٠١ ىلإ ۹۷ نم تايآلا (۳)
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 اوبذع امل -ةكمب مهو- مهل نيب هللا نأل . مهلتق ىلع ةباحصلا فسأتي

 يطلق هرڪا نم دل ينم يلد عب نم اورق ڪ نم » :ىلاعت هلوق

 . 204نّميإلا

 ام «هاركإ ريغ نم نيكرشملا هب نوضري ًالعف وأ ًامالك مهنع اوعمس ولف
 . «انناوخإ انلتق» نولوقي اوناك

 وأ ؟مكتديقع فيك : اولوقي ملو ¢ يارا : ىلاعت هلوق هحضويو
 : مهلوقب اورذتعاف ؟(*) متنك نيقيرفلا يأ يف :اولاق لب ؟مكلعف فيك

 اولاق لب ءاذه مهلوق يف ةكئالملا مهبذكت ملف 4 ضال فَنيِفَعْصَتَسُم اک »
 َنيِفَعْضَتَسْمْلَا الإ » : هلوق هحضويو 4 اًبضأورجاهنف ةع ولآ ضر ملأ 8 : مهل

 نالا ىسعَكِيلْوأَف هي اليييس نود الو كيج نوعيِطَتسإل ند واو إسنا لاجلك ع
 . (04اروغعاوفع هات اکر مْحوُفحَي

a 

 نم نيلوألا نيقباسلا يف اذه ناك اذإف . حوضولا ةياغ يف اذهف

 ؟مهريغب فيكف « ةباحصلا

 . ًابنذ هنودعي ال مويلا نيدلا لهأ نأ مهف نم الإ اذه مهفي الو

 نيدلا يعدي نم دنع ام تمهفو . ًاديج ًامهف هللا لزنأ ام تمهف اذإف

 : رومأ كل نيبت « مويلا

 )١( مقر ةيآلا نم ٠١5 لحنلا ةروس نم .

 رهظأ ةفصلاو لاحلا نع 5

  (۲)ءاسنلا ةروس نم 41454 مقر ناتيآلا .٠

- ۳ - 



 ال : اهلاثمأو هذه نإف . ملعلا بلط نع ينغتسي ال ناسنإلا نأ : اهنم

 ‹ ةيآلا لوزن لبق ةباحصلا ىلع تلكشأ دق تناك اذإف . هيبنتلاب الإ فرعت

 . ؟مهريغب فيكف

 لب « مويلا سانلا بلاغ هنظي امك سيل ناميإلا نأ فرعت كنأ : اهنمو

 . «لامعألا هتقدصو بولقلا يف رقو ام نكلو « ينمتلاب الو

 . عفني ال ملع نم انذيعيو « ًاعفان ًاملع انقزري نأ هللا لأسن

 ‹ كدلوو كلام رثكي نأ : ريخلا سيل ينب اي» : زيزعلا دبع نب رمع لاق

 . «هعيطت مث « هللا نع لقعت نأ : ريخلا نكلو

 عرش : :راصنألاو نورجاهملا عمتجاو « ةنيدملا ىلإ نوملسملا رجاه الو

 «مكيديأ اوفك» : مهل ليقو ءهنع اوهن كلذ لبقو .داهجلا مهل هللا

 انس أهو نأ ومو 1 ةركوهو لاتقا مُكحَيِلَءَبيك ) : ىلاعت هللا لزنأف
 558 زوما 4 داول مكي ماو مک رس وهو ایش اوب نأ یس و ديو يل

 « كلذ مهل هللا ركشف  مهنع هللا سمر ىلا ١ مهناراو ودعا اولذبف

 . مهتوقو مهو دع ةرثكو ‹ مهفعضو مهتلق عم . مهاداع نم ىلع مهرصنو

 لزنأ دق ءردب ةعقو : نآرقلا اهيف هللا لزنأ يتلا , ةروهشملا عئاقولا نمف

 اهيفو ءةنس دعب دحأ ةعقو مث « عاقنيق ةعقو اهدعبو « لافنألا ةروس اهيف هللا

 )١( ةيآ  ۲٠١ةرقبلا ةروس نم .

- ۳۹ - 



 يتلا تايآلا اهيفو ‹ ريضنلا ينب ةعقو اهدعبو « نارمع لآ يف يتلا تايآلا

 يف يتلا تايآلا اهيفو ‹ ةظيرق ينبو ‹ قدنخلا ةعقو مث ءرشحلا ةروس يف
 ةروس اهيف هللا لزنأو . ربيخ حتفو « ةيبيدحلا ةعقو مث . بازحألا ةروس

 نينح ركذو . رصنلا ةروس اهيف هللا لزنأو . نينح ةعقوو . ةكم حتفو . حتفلا

 . ةءارب ةروس يف هللا اهركذو . كوبت ةوزغ مث . ةءارب ةروس يف

 لاتق يف أدتباو «ًاجاوفأ هللا نيد يف اولخدو « برعلا هل تناد الو
 ةنيدملاب ماقأ ام دعب ‹ هِي هللا لوسر يفّوف . هدنع ام هل هللا راتخا : مجعلا

 . ةروهشملا ةدرلا تعقوف . ةنامألا ىدأو « ةلاسرلا غلب دقو . نينس رشع

 تلصحو « ملسأ نم بلاغ دترا : ِكِلي هللا لوسر تام امل هنأ : كلذو

 ركب يبأ ببسب « تابثلاب مهيلع معنأ نم اهيف هللا تبث « ةميظع ةنتف
 نم دحأ هيف هنادي مل ًامايق اهيف ماق هنإف .هنع هللا يضر قيدصلا

 . اونبج امل مهعجشو . اولهج ام مهملعو . اوسن ام هيف ٌمُهركذ « ةباحصلا

 هلمح ام عابتأو « هعابتأ نم هللا انلعج . مالسإلا نيد هب هللا تبثف

 هباحصأ ١

 عوقب هلا قاي وس نی د نع کنم دتر نمونا یَا اات 8 : یلاعت هللا لاق
e gg3  

 لاق ()ةيآلا 4 اليس ىف تود هي َنيرفکلا لع َوَرِعأ نين َنيِمّؤُمْلا َلِعَوَ ذأ هوب و

 5 هباحصأو ركب وبأ أ لاو مه : نسحلا

2 



 : ةدرلا لهأ لاتق

 ةدابع ىلإ تعجر ةفئاطف . اهتدر يف تقرتفا برعلا نأ : ةدرلا ةروصو

 . يلصن الو هللاب نمؤن : تلاق ةقرفو . تام امل ًايبن ناك ول : اولاقو . مانصألا

 ال نأ اودهش ةفئاطو . ةاكزلا اوعنم نكلو . اولصو مالسإلاب اورقأ ةفئاطو

 قلي يبنلا نأ ةمليسم اوقدص نكلو . هللا لوسر ًادمحم نأو « هللا الإ هلإ

 . ةوبنلا يف هعم هكرشأ

 هباحصأ نم لجر مهيفو . كلذب هعم اودهش ًادوهش ماقأ هنأ : كلذو

 هيف اوفرع ام لجأل هوقدصف . لاجّرلا : هل لاقي « ةدابعلاو ملعلاب فورعم
 : مهنم تبث نع مهضعب لوقي هيفف ةدابعلاو ملعلا نم

 لاّجرلا ةنتفب يليل لاط لاثأ تنب داؤفلا داعس اي

 لاحمو ةوق وذ زيزعهللاو ةداهشلاب موقلا نتف

 . ةوبنلا هئاعدا يف يسنَعلا دوسألا اوقدص . نميلا لهأ نم موقو

 . يدسألا ةحيلط اوقدص موقو

 الإ ‹ مهلاتق بوجوو ءانركذ نم رفك يف ةباحصلا نم دحأ كشي ملو

 فيك» هل ليق . مهلاتق ىلع هنع هللا يضر ركب وبأ مزع املو ةاكزلا عنام
2 

 ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ : لي هللا لوسر لاق دقو . مهلتاقن

 وبأ لاق . اهقحب الإ , مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف . هللا الإ هلإ

 لوسر ىلإ هنودؤي اوناك الاقع ىنوعنم ول هللاو ءاهقح نم ةاكزلا نإف : ركب

 . (١)(هعنم ىلع مهتلتاقل ل

 ‹ مهلاتق بوجو اوفرعو « مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ةهبشلا تلاز مث

 5 رتاوتم وه يطويسلا لاقو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم ظفللا اذهب هاور )1(

 ا



 مهءاسن اوبسو . مهنم اولتق ْنَم اولتقف . مهيلع هللا مهرصنو مهولتاقف

 . مهلايعو

 نم هللا اهلعج يتلا ةصقلا هذه لمأت مويلا ملسملا ىلع ام مهأ نمف

 اصوصخ- اديج المأت اذه لمأت نمف . ةمايقلا موي ىلإ هقلخ ىلع هججح
 بيوصت ىلع ءاملعلا عمجأو « ةماعلا ةّنسْلَأ ىلع اهرهش هللا نأ فرع اذإ
 يف فقوتي مل هنأ : هملعو « هلئاضف ربكأ نم اولعجو « كلذ يف ركب يبأ

 مهيلع هلال دتسا يف همهف ةرازغ اوفرعو . ةلهو لوأ نم مهلتاق لب  مهلاتق

 ةلأسملا نأ عم « هنيعب مهليل دب . مهيلع درف . مهيلع لكشأ يذلا ليلدلاب

 . ةنسلاو نآرقلا يف ةحضوم

 ُتّيَحَنيكِرشُمْلااوُلْدَفَأَ روم احسا اإ : ىلاعت هلوقف : نآرقلا امأ

 ةو ڪلا وماتوا بات ناک يصر لڪ مُهَلأ ودا مهو شور خاورو دورو مدو
 . )4َس لڪ ڪلا

 سانلا لتاقأ نأ ُتْرِمُأ» : لاق ِكِدَي هللا لوسر نأ : نيحيحصلا يفو
  ةالصلا ا E نأو « هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح

 قحب الإ ‹ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع : كلذ اولعف اذإف . ةاكزلا اوتؤيو

 . «ىلاعت هللا ىلع مهباسحو مالسإلا

 . هلك هللا لوسر مالك اذهو . ديلبلا يماعلل ‹ حيرصلا هللا باتك اذهف

 كل تركذ نيذلا ءاملعلا عامجإ اذهو

 هاما. . هم. م . ه١

 .٠ ةءارب ةروس ° ةيآ نم )۱(

 ا



 اننامز يف ءاملعلا نأ وهو ءهدض ةفرعم وه : ًاديج اذه كفرعي يذلاو

 رفكُي ال مدلاو لاملا مارح « ملسملا وهف «هللا الإ هلإ ال» : لاق نم : نولوقي

 نوبذكي نيذلا ودبلا نأش يف كلذب نوحرصي مهنإ ىتح « لتاقي الو

 ولو « هللا قح وه : لطابلا مهعرش نأ نومعزيو . عئارشلا نوركنيو . ثعبلاب
 ركنأ نم هودعل : هللا عرش دنع همصاخي نأ همصخ مهنم دحأ بلط

 . هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلاب نورفكي مهنإ : ةلمجلا ثيح نم لب « تاركنملا

 نأ : مهرارقإو ‹ مهتنسلأب كلذب مهرارقإ عم « هلك لوسرلا نيدب نورفكيو

 . هللا عرشب ارفك مهل مهؤابآ هثدحأ مهعرش

 مالسإلا نم مهيف ام :نولوقيو .هلك اذهب نوفرتعي تقولا ءاملعو

 هللا هنيب ام هب اوركنأو , مهئاملع نع ةماعلا هتقلت لوقلا اذهو . ةرعش

 نم :اولاقو « ةلأسملا هذه يف هلوسرو هللا قدص نم اورفك لب . هلوسرو

 مالسإلا نم هعم سيل يذلا :مهدنع ملسملاو .رفك دقف ًاملسم رقك

 اهمهف نع سانلا دعبأ وهو «هللا الإ هلإ ال» هناسلب لوقي هنأ الإ ءةرعش

 . ًالمعو ةديقعو ًاملع اهبولطم قيقحتو

 اهنأل . كيلع اهلك ءايشألا مهأ : ةلأسملا هذه نأ -هللا كمحر- ملعاف

 ىلع هللا لزنأ اب ترفك دقف مهتقدص نإف .مالسإلاو رفكلا يه

 هللا تقدص نإو . عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا نم كل انركذ امك « هِي هلوسر

 . كورفكو كوداع هلوسرو

 يف رهتشا دق : ةلأسملا هذه يف لوسرلاو نآرقلاب حيرصلا رفكلا اذهو

 . ليلقلا لقأ الإ هنم ملسي ملو . اهبرغمو اهقرشم ضرألا

۳ - 



 نم اهسرداو « ةلأسملا هذه بلطاف : رانلا نم تفخو « ةنجلا توجر نإف

 . اهيلإ ةجاحلا ةدش لجأل , اهبلط يف رصقت الو « اهررحو « ةنسلاو باتكلا

 ‹كنع ينمهفو . يدشر ينمهلأ مهللا : لقو .رفكلاو مالسإلا اهنألو

 . ينتييحأ ام نتفلا تالضم نم ينذعأو « كنم ينملعو

 هب وعدي ناك هنأ قلي هللا لوسر نع حص يذلا ءاعدلاب ءاعدلا رثكأو

 رطاف « ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر مهللا» :وهو .ةالصلا يف

 اميف كدابع نيب مكحت تنأ « ةداهشلاو بيغلا ملاع ء ضرألاو تاومسلا

 يدهت كنإ . كنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل يندها ‹ نوفلتخي هيف اوناك

 . ()«ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم

 : لوقنف , اهيلإ ةجاحلا ةدشل لئالدو ًاحاضيإ ةلأسملا ديزنو

 لهأ رهشأ ةفينح ينب نأ يهو .اهنم ةدحاو ةصقل لقاعلا نطفتيل

 لهأ حبقأ سانلا دنع مهو . ةدرلا لهأ نم ةماعلا مهفرعي نيذلا مهو « ةدرلا

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ : نودهشي -اذه عم- مهو . ًارفك مهمظعأو . ةدرلا

 نأ نونظي مهرثكأ نإف اذه عمو ء نولصيو نونذؤيو « هللا لوسر ًادمحم

 . لاجّرلا عم اودهش نيذلا دوهشلا لجأل , كلذب مهرمأ غي يبنلا

 «هللا الإ هلإ ال» : لاق نم : لوقي -هيف كشي الو- اذه فرعي يذلاو

 هب أزهتساو هكرت دق لب «ةرعش مالسإلا نم هعم نكي مل ولو « ملسملا وهف

 بلق يف عمتجي فيك !!ءاشي فيك بولقلا بلقم هللا ناحبسف . ادمعتم

 , اورفك ةفينح ينب نأ فرعي هنأ -سانلا لهجأ نم ناك ولو- لقع هل نم

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هآور ثيدحلا )۱(
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 ء هلك مالسإلا اوكرت ولو .مالسإ ودبلا نأو ءانركذ ام مهلاح نأ عم

 نكل «هللا الإ هلإ ال» : نولوقي مهنأل . دمع ىلع هب اوأزهتساو « هوركنأو

 الو « هنيد ىلع انبولق تبثي نأ هلأسن . ريدق ءىش لك ىلع هللا نأ دهشأ

 . باهولا وه هنإ . ةمحر هنم انل بهي نأو « اناده ذإ دعب انبولق غيزي

— 0= 



 ىناثلا ليلدلا

 نيدشارلا ءافلخلا نمز ىف تعقو ىرخأ ةصق

 نم اوأربتو , مالسإلا ىلإ اوعجر امل « ةفينح ينب نم اياقب نأ يهو

 مهيلهأب اولمحتو ‹« مهسفنأ دنع مهبنذ ربك :هبذكب اورقأو ‹ ةمليسم

 كلت راثآ مهنع وحمي كلذ لعل « هللا ليبس يف داهجلا لجأل رغثلا ىلإ

 اَحِلَصاَلَمحَع َلِيَعَوَماَءَوَباَتَْماَلِإ » : لوقي ىلاعت هللا نأل . ةدرلا
 م

 همم س
 20 . . اس هس دس و هل ل ل يَ

 چ

 ےک رص رص رص رص رک رک

 ةلحم اهب مهل راصو . ةفوكلا اولزنف (4 ىذه مناحللص رمو نما

 ىلع نيملسملا ضعب رمف « ةفينح ينب دجسم ىمسي دجسم اهيف ‹ ةفورعم
 ةمليسم نأ : هانعم ًامالك مهنم اوعمسف . ءاشعلاو برغملا نيب مهدجسم

 ىلع هركني مل هلقي مل يذلا نكل , نوريثك ةعامج مهو « قح ىلع ناك
 نم هدنع نَّم عمجف «دوعسم نب هللا دبع ىلإ مهرمأ اوعفرف . هلاق نم
 مهضعب راشأف ؟مهبيتتسي وأ « اوبات نإو مهلتقي له : مهراشتساو ةباحصلا

 ‹ مهضعب باتتساف « مهتباتتساب مهضعب راشأو . ةباتتسا ريغ نم مهلتقب

 . هبتتسي ملو مهضعب لتقو

 ةقاشلا ةحلاصلا لامعألا نم اورهظأ دق اوناك اذإ -هللا كمحر- لمأتف

 الإ مهنم رهظي ملو . مالسإلا ىلإ اوداعو .رفكلا نم اوأربت امل ء اورهظأ ام

 اذه عمو . نيملسملا ضعب اهعمس نكل « ةمليسم حدم يف اهوفخأ ةملك

 )١( ةيآ نم  ۷١ناقرفلا ةروس .

 ) )۲هط ةروس ۸۲ ةيآ .

 ت



 نكلو -ركني مل يذلا رضاحلاو ملكتملا- مهلك مهرفك يف دحأ فقوتي مل

 . يراخبلا حيحص يف ةصقلاو ؟ال وأ مهتبوت لبقت له : اوفلتخا

 مهعم ام ودبلا : لوقيو « ءاملعلا نم هنأ : معزي نم مالك نم اذه نيأف

 مكحي كلذ عمو «هللا الإ هلإ ال» : نولوقي مهنأ الإ ءةرعش مالسإلا نم

 كلت لاق نميف : ةباحصلا هيلع عمجأ امم اذه نيأ ؟كلذب مهمالسإب

 . ؟ركني ملو اهرضح وأ ‹ ةملكلا

 برغمو قرشم نیب ناتش او ترسو « ةقرشم تراس

 َبَهَد لوح ام ت ءا امل 9 : مهيف تلق نمم نوكأ نأ كب ذوعأ ينإ انبر

 وو الو () 4 نوال مه ع مكب اخ چ تورص ل تنظف مھکرکو هروبه
 1-5 رت حل

 . 04 َنوُلِقَحياَل يذلا معلا صلأ لادن باول رس َّنِإ » : مهيف تلق نم

 )١( ةيآلا نم ١7 ةرقبلا ةروس 18ةيآلا عم .

 ) )۲لافنألا ةروس نم ۲۲ ةيآ .

 - عا



 ثلاثلا ليلدلا

 نيدشارلا ءافلخلا نامز يف عقو ام

 دقتْعُت يتلا ةيهلإلا هيف اودقتعا ال- بلاط يبأ نب يلع باحصأ ةصق

 . اوبأف ةبوتلا ىلإ مهاعدف -مهقسفأو مدآ ينب رفكأ نم سانأ يف مويلا

 مهو اهيف مهفذقو . رانلا اهيف مرضأو . ًابطح اهألمو , ديداخألا مهل دخف

 . ءايحأ

 زوجي ال هلتقب هللا رمأ اذإ -ينارصنلاو يدوهيلا لثم- رفاكلا نأ مولعمو

 . ىراصنلاو دوهيلا نم ًارفك ظلغأ مهنأ ملعف . رانلاب هقارحإ

 نيذخآ « نآرقلا نوأرقيو ءراهنلا نوموصيو « ليللا نوموقي مهو ءاذه

 مهقرحأ :ولغلا كلذ يلع يف اولغ املف . هِي هللا لوسر باحصأ نع هل

 نيأف . مهرفك ىلع مهلك ملعلا لهأو ةباحصلا عمجأو . ءايحأ مهو رانلاب

 ءاهلاثمأو ةصقلا هذهب هفارتعا عم « ةلاقملا كلت ودبلا يف لوقي نمم اذه

 . !هللا الإ هلإ ال نولوقي مهنأ الإ . هلك مالسإلاب اورفك ودبلا نأ : هفارتعاو

 ةيانج مهيف انملع امو . ةيهولألا ىلع يه امنإ ءالؤه ةيانج نأ ملعاو

 ىلع ةيانج مهل انملع امو ؛ ةوبنلا ىلع مهتيانج مهلبق نيذلاو « ةوبنلا ىلع

 لصأ امه نيتللا نيتداهشلا ىنعم نم ًائيش كل نيبي امم اذهو . ةيهلإلا
 . مالسإلا

EAN 



 عبارلا ليلدلا

 اضيأ ةباحصلا نمز يف عقو ام

 رهاصم « نيعباتلا نم لجر وهو . يفقثلا ديبع يبأ نب راتخلا ةصق يهو

 ‹ لام نم هيلإ لامو « دايز نبا لتقف « هتيب لهأو نيسحلا مدب بلطي قارعلا
 رهظأو « قارعلا ىلع ىلوتساف . دايز نبا مهملظ نمم تيبلا لهأ مد هبلطل

 يضر . دوعسم نبا باحصأ نم ةمئألاو ةاضقلا بصنو « مالسإلا عئارش

 رخآ يف نكل « ةعامجلاو ةعمجلا سانلاب ىلصي يذلا وه ناكو هنع هللا

 اومزهف ءًاشيج ريبزلا نب هللا دبع هيلإ رّيسف . هيلإ ىحوي هنأ معز : هرمأ
 دحأ اهوبأ ةأرما هتحتو « ريبزلا نب بعصم شيجلا ريمأو ‹ هولتقو هشيج

 هللا دبع هيخأ ىلإ بتكف . تبأف هريفكت ىلإ بعصم اهاعدف « ةباحصلا

 اهلتقف « تعنتماف . اهلتقاف هنم أربت مل نإ : هيلإ بتكف ءاهيف هيتفتسي

 . اضم

 ال -مالسإلا رئاعش هتماقإ عم- راتخلا رفك ىلع مهلك ءاملعلا عمجأو

 . ةوبنلا ىلع ىنج

 تعنتما امل ةباحصلا تانب نم ىه ىتلا ةأرملا اولتق ةباحصلا ناك اذإو

 معز نمب فيكف ؟مهلاحب هرارقإ عم ودبلا رفكي مل نمب فيكف « هريفكت نم
 كلأسن انبر اي ؟رفاكلا وه مالسإلا ىلإ مهاعد نمو « مالسإلا لهأ مه مهنأ

 . ةيفاعلاو وفعلا
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 سماخلا ليلدلا

 نيعباتلا نمز يف عقو ام

 . ةدابعلاو ملعلاب سانلا رهشأ نم ناكو « مهرد نب دعجلا ةصق كلذو

 -رثكألا دنع ةيفخ ةلاقم اهنوك عم- هللا تافص نم ًائيش دحج املف

 اهيأ :لاقف ‹ ىحضألا ديع موي يرّسقلا هللا دبع نب دلاخ هب ىحض

 معز هنإف « مهرد نب دعجلاب حضم ينإف مكاياحض هللا لبقت اوحض « سانلا

 ءهحبذف لزن مث . اميلكت ىسوم ملكي ملو « اليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا نأ
 ميقلا نبا ركذ لب . هيلع كلذ ركنأ ءاملعلا نم ًادحأ نأ ملعي ملو

 : لاقف , هناسحتسا ىلع مهعامجإ

 نابرق يخأ نسم كرد هلل ةنس بحاص لك ةيحضلا ركش

 نع ملعلا ذخأ «ةدابعلاو ملعلاب سانلا رهشأ نم لجر ناك اذإف

 هللا ءادعأ داقتعا نم اذه نيأف « هلتق ناسحتسا ىلع اوعمجأ « ةباحصلا

 ؟ودبلا يف
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 حادقلا ديبع ينب ةصق

 يلع لآ نم هنأ : هللا ديبع ىعداف . ةثلاثلا ةئاملا سأر ىلع اورهظ مهنإف

 ليبس يف داهجلاو ةعاطلا لهأ يزب ايزتو , ةمطاف ةيرذ نم « بلاط يبأ نبا

 يف ةريبك ةلود هل راصو . برغملا لهأ نم ربربلا نم ماوقأ هعبتف . هللا

 عئارش اورهظأو ءماشلاو رصم اوكلم مث .هدعب نم هدالوألو برغملا

 اورهظأ نكل . نيتفملاو ةاضقلا اوبصنو . ةعامجلاو ةعمجلا ةماقإو , مالسإلا

 . مهرفك ةدشو مهقافن ىلع لدي ام مهنم رهظو . ةعيرشلا ةفلاخمو كرشلا

 رئاعش مهراهظإ عم « برح راد مهراد نأو «رافك مهنأ : ملعلا لهأ عمجأف

 . مالسإلا

 لخدي مل رصم لهأ رثكأو ءريثك سانأ دابعلاو ءاملعلا نم رصم يفو
 ءانركذ ام ىلع ءاملعلا عمجأ : كلذ عمو .رفكلا نم اوثدحأ اميف مهعم

 ةرشع يعم نأ ول : لاق حالصلاب نيفورعملا ملعلا لهأ رباكأ ضعب نأ ىتح

 . ديبع ينب ةعستلاب تيمرو نيبراحلا ىراصنلا اهنم دحاوب تيمرل مهسأ

 ًاميظع ًاشيج مهيلإ لسرأ يكْنَر نب دومحم ناطلسلا نامز ناك الو

 رصمب مهداهج اوكرتي ملو . مهيديأ نم رصم اوذخأف . نيدلا حالص ةدايقب

 . نيحلاصلا نم اهيف نم لجأل

 فنصو . حرفلا دشأ كلذب نوملسملا حرف دومحم ناطلسلا اهحتف املف

 . «رصم ىلع رصنلا» هامس اباتك كلذ يف يزوجلا نبا

 سهمهأ =



 مهراهظإ نم انركذ ام عم ‹ مهرفك يف مالكلاو فينصتلا ءاملعلا رثكأو

 . ةرهاظلا مالسإلا عئارش

 اب انتفرعم عم « مالسإ ودبلا نأ : (*)لوألا اننيد نيبو اذه نيب ام رظناف

 نأ نظت الو «هللا الإ هلإ ال» لوق الإ ء هلك مالسإلا نم ةءاربلا نم هيلع مه

 . ًاينارصن وأ ًايدوهي لقتنا نإ الإ رفكي ال مهنم ًادحأ

 نم تأربتو « ءاملعلا هيلع عمجأ ابو « هلوسرو هللا ركذ امب تنمآ نإف

 امم تأربتو « هللا لزنأ امبو هللاب تنمآ : تلقو « ةلأسملا هذه يف كئابآ نيد

 نم كلذ هللا ملعو كلذ يف نيدلا هلل ًاصلخم « ًارهاظو ًانطاب هفلاخ
 . بولقلا بلقم هنأ فرعاو . تيبثتلا هللا لأسا نكلو . رشبأف « كبلق

 يشل ةوعد لبق ةيلهاجلا نم دجن هيلع تناك ام هللا همحر خيشلا دصقي ()

 هما



 عباسلا ليلدلا

 راتتلا ةصق

 ‹ نيملسملا دالب اونكسو « اولعف ام نيملسملاب اولعف ام دعب مهنأ : كلذو

 مهيلع بجي ا اولمعي مل نكل . اوملسأو هونسحتسا : مالسإلا نيد اوفرعو

 اوناك مهنكل « ةعيرشلا نع جورخلا نم ءايشأ اورهظأو . هعئارش نم

 . ةعامجلاو ةعمجلاو سمخلا تاولصلا نولصيو « نيتداهشلاب نوظفلتي

 مهلازأ ىتح . مهوزغو مهولتاقو ‹ ءاملعلا مهرفك اذه عمو «ودبلاك اوسيلو

 . نيملسملا نادلب نع هللا

 . هللا هاده نمل ةيافك انركذ اميفو

 . كلذ هعفني مل هيدي نيب لابحلا تحطانت ولف : هتنتف هللا دارأ نم امأو

 رفكي رومأب ىتأ نم لتق نم « ةاضقلاو نيطالسلا نم ىرج ام انركذ ولو
 ‹ لتقلل هقاقحتساب ةنيبلا هيلع تماقو -مالسإلا رئاعش رهظي ناك ولو- اهب

 يف مهدبعأو مهدهزأو سانلا ملعأ نم ناك نم نيلوتقملا ءالؤه يف نأ عم

 هيقفلاك ‹ نيفنصملا ءاهقفلا نم وه نمو « هلاثمأو جالحلا لثم «رهاظلا

 . ةرامع

 الجر مهيف فرعن الو . تادلجم لمتحال ءالؤه صصق انركذ ولف

 هنإ : -مهمالسإ معزي نم- مهنع لوقي نيذلا ودبلا رفك هرفك غلب ادحاو

 هللا دهي نم نكلو «هللا الإ هلإ ال» : لوق الإ ةرعش مالسإلا نم مهعم سيل

 . ًادشرم ًايلو هل دجت نلف للضي نمو . يدتهملا وهف
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 اهنوفرعي مهنأ نومعزي يتلاو . مهيديأب يتلا بتكلا نأ بجعلاو

 . ةدرلا لئاسم اهيف : اهب نولمعيو

 ركنأ نم : نولوقيو « هب نورقيو كلذ ضعب نوفرعي مهنأ : بجعلا ماتو

 اعرف ركنأ نمو .رفك عرشلا بس نمو .رفك هيف كش نمو .رفك ثعبلا
 . مهتنسلأب هنولوقي اذه لك . رفك هيلع ًاعمجم

 وأ « بايثلا لابسإ نع ىهنلا ركنأ وأ « نيميلاب لكألا ركنأ نم ناك اذإف

 هلك مالسإلا ركنأ نم نأ نوحرصيو . رفاك وهف : رتولا وأ رجفلا ةنس ركنأ

 ام «لاملاو مدلا مارح « ملسملا كوخأ وهف : هقدص نمب ًازهتساو « هب بذكو

 انأ عم ءانلاومأو انءامد نولحتسيو ءاننورفكي مث «هللا الإ هلإ ال» : لوقي ماد

 . رفك دقف ًاملسم رفك نم : اولاق كلذ نع اولئس اذإف «هللا الإ هلإ ال» لوقن

 ضقني نأ : هلوسرو هللا دهعب اندهاع نمل اوتفأ ىتح كلذ مهفكي مل مث

 : ميتي لام وأ ءانل ةنامأ هدنع نَم نوتفيو « ميظع باوث كلذ يف هلو دهعلا

 لب « ةعيدو وأ هدنع ةعاضب « ميتي لام تناك ولو « انتنامأ لكأ هل زوجي هنأ

 اورصنو ديحوتلا اوبراح اذإ : هلاثمأو ساّود نب ماهدل لئاسرلا نولسري

 نأ مهرارقإ عم . ءايبنألا ماقم تمق نالف اي تنأ : نولوقي « مانصألا ةدابع

 نيد وه -هنع سانلا اودصو هب اورفكو ‹ هيلإ وعدن يذلا- ديحوتلا

 ءهنع سانلا انيهن يذلا- كرشلا نأو ‹ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا

 هنع ىهن يذلا كرشلا هنأ -مهتهلآ ىلع ربصلاب مهورمأو « هيف مهوبغرو

 هسفن ىلع كبيلف اهمهفي مل نمف « هللا تايآ ربكأ نم هذه نكلو . ءايبنألا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو
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 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بسن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نبا

 نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نبا
 فالخ الو . هيف فلتخم ناندع قوف امو . ةحصلا مولعم انه ىلإ . ناندع

 لوقلا ىلع حيبذلا وه ليعامسإو .ليعامسإ دلو نم :ناندع نأ

 . لطاب قاحسإ هنأب لوقلاو . باوصلا

 ةمدقت ليفلا ةعقو تناكو . ليفلا ماع ةكمب دلو غي هنأ فالخ الو

 ريخ مهنيد ‹ باتكلا لهأ ىراصن ليفلا لهأف الإو « هتيبو هيبنل هللا اهمدق

 « هيف رشبلل عنص ال ًارصن هللا مهرصنف . ناثوأ دابع مهنأل . ةكم لهأ نيد نم

 . مارح ا دلبلل ًاميظعتو . ةكم نم شيرق هتجرخأ يذلا قي يبنلل ةمدقت

 : ليفلا ةصق

 نب ةهربأ نأ -قاحسإ نب دمحم ركذ ام ىلع- ليفلا ةصق ببس ناكو

 سانلا ىأرف . نميلا ىلع ةشبحلا كلم يشاجنلل الماع ناك حابصلا

 بتكو . ءاعنصب ةسينك ىنبف -هللا اهفرش- ةكم ىلإ مسوملا مايأ نوزهجتي

 ىتح ايهتنم تسلو ءاهلثم نبي مل ةسينك كل تينب ينإ» يشاجنلا ىلإ

 . اليل اهلخدف « ةنانك ينب نم لجر هب عمسف «برعلا جح اهيلإ فرصأ
 لجر : ليق ؟اذه ىلع أرتجا يذلا نم : ةهربأ لاقف . ةرذعلاب اهتلبق خطلف

 ةبعكلا ىلإ نريسيل ةهربأ فلحف . تلق يذلاب عمس « تيبلا كلذ لهأ نم
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 هيلإ ثعبي نأ هلأسف « كلذب هربخي يشاجنلا ىلإ بتكو . اهمدهي ىتح

 ‹ ةوقو امسجو امظع هلثم ري مل ءدومحم : هل لاقي ليف هل ناكو . هليفب

 كلذب برعلا تعمسف . ةكم ىلإ ًارئاس ةهربأ جرخف « هيلإ هب ثعبف

 . مهيلع ًاقح هداهج اوأرو ‹ هومظعأف

 ةهربأ همزهف . هلتاقف . رفن وذ : هل لاقي ‹ نميلا كولم نم كلم جرخف

 .. هقثوأو هايحتساف كل اريخ ىنقبتسا كلا اهيأ : لاقف « ًاريسأ هذخأو

 هيلإ جرخ معثخ دالب نم اند اذإ ىتح راسف . ًاميلح الجر ةهربأ ناكو

 مهولتاقف . برعلا لئابق نم هيلإ عمتجا نمو ‹ يمعثخلا بيبح نب ليفن
 ضرأب كليلد ينإ « كلملا اهيأ : هل لاقف ءاليفن ذخأف . ةهربأ مهمزهف

 . كل ًاريخ ينقبتساف . ةعاطلاو عمسلاب يموق ىلع يادي ناتاهو « برعلا

 . قيرطلا ىلع هلدي هعم جرخو . هاقبتساف

 اوثعبف . كلدي نم كعم ثعبن نحنو . كديبع نحن « كلملا اهيأ : هل لاقف

 «لاغر وبأ تام سَمَعْلاب ناك اذإ ىتح جرخف . مهل ىلوم لاغر يبأب هعم

 دوسألا : هل لاقي- ةشبحلا نم الجر ةهربأ ثعبو . هربق مجري يذلا وهو

 عمجف . سانلا معن ىلع ةراغلاب رمأو هليخ ةمدقم ىلع -دوصفم نبا

 . ريعب يتئام بلطملا دبعل باصأو . مرحلا لاومأ هيلإ دوسألا

 مل يننأ اهفيرش غلبأ : لاقف ‹ ةكم لهأ ىلإ ريمح نم الجر ثعب مث

 نإف . هل ءاج ام نيبو هنيب ىلخنس . نادي هب انل ام : بلطملا دبع لاقف

 يلخي نو . همرحو هتيب وهف ُهَعَنْمَي ناف . ميهاربإ هليلخ تيبو هللا تيب اذه
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 . ةوق نم هب انل ام هللاوف كلذ نيبو هنيب

 «بلطملا دبعل ًاقيدص رَمَ وذ ناكو- كلملا ىلإ يعم قلطناف : لاق

 لجر ءانغ ام : لاقف ؟انب لزن اميف ءانغ ك دنع له « رفن اذ اي : لاقف « هاتأف-

 سئاس سينأ ىلإ ثعبأس نكلو ءايشع وأ ةركب لتقي نأ نمأي ال ريسأ

 . كلملا دنع كرطخ مظعي نأ هلأسأف ‹ قيدص يل هنإف « ليفلا

 دقو . كيلع نذأتسي شيرق ديس اذه نإ : ةهربأل لاقف . هيلإ لسرأف

 . هل نذأت نأ بحأ انأو ‹ كرمأل فلاخم الو « كل بصان ريغ ءاج

 . همركأو همظعأ ةهربأ هآر املف . اميسو ًاميسج ًالجر بلطملا دبع ناكو

 ‹ طاسبلا ىلإ طبهف . هتحت سلجي نأو « هريرس ىلع هعم سلجي نأ هركو

 نم اهباصأ ىتلا ريعبلا ىتئام هيلع دري نأ هنم بلطف . هعم هسلجأف هاعدف

 . هلام

 دقلو كتيأر نيح ىنتبجعأ تنك كنإ : هل لق « هنامجرتل ةهربأ لاقف

 « كئابآ نيدو كنيد وه- تيب ىلإ تئج : لاق ؟مل : لاق . كيف ت دهز

 يتئام يف ينملكتو ‹ هيف ينملكت ملف . همدهأل -مكتمصعو مكفرشو

 . كنم هعنمي بر هل تيبلاو « لبإلا بر انأ : لاق ؟ريعب

 . ىنم هعنميل ناك ام : لاقف

 . هيلع تدرف هلبإب رمأف . كاذو تنأف : لاق

 ‹باعشلا يف اوقرفتي نأ مهرمأو .ربخلا اشيرق ربخأو « جرخ مث

 . شيجلا ةّرَعَم نم مهيلع افوخ « لابجلا سوؤر يف اوزرحتيو

 : لوقي لعجو « بابلا ةقلحب ذخأف . تيبلا بلطملا دبع ىتأو . اولعفف
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 اكارق اوبرخي نأ ومهعنماف اكاداع نم تيبلا ودع نإ

 + اضيأ لاقو

 كلالح عنماق هلالحو هلحر عني ءرملا نإ ٌمُهال

 كلايع اوبسي يك «ليفلاو مهدالب عومج اورج

 كلادبامٌرَمأفانتب اعكو مهكرات تنك نإ

 دق سمغملاب ةهربأ حبصأو . هموق عم هوجولا كلت ضعب يف هجوت مث

 ذخأف . ليفلا ىلإ ليفن لبقأف . هليف أيهو . هشيج أبعو . لوخدلل أيهت

 هوثعبف . ليفلا كربف . مارحلا هللا دلب يف كنإف . دومحم كربا : لاقف « هنذأب

 لثم لعفف ماشلا ىلإ هوهجوو . لورهي ماقف ‹ نميلا ىلإ هوهجوف . ىبأف

 جرخو . كربف مرحلا ىلإ هوفرصف . كلذ لعفف قرشملا ىلإ هوهجوو . كلذ

 لك عم ءرحبلا لبق نم اريط هللا لسرأف « لبجلا دعص ىتح دتشي ليفن

 تيشغ املف . هراقنم ىف ًارجحو هيلجر ىف نيرجح ءراجحأ ةثالث رئاط

 لك سيلو . كله الإ ادحأ ةراجحلا كلت بصت ملف . مهيلع اهتلسرأ موقلا

 ىلع مهلديل « ليفن نع نولأسي نيبراه ةيقبلا جرخف . تباصأ موقلا

 ‹ قيرط لكب نوطقاستي . ضعب يف مهضعب جامف . نميلا يلإ قيرطلا

 تلعجف . هدسج ىف ءاد ةهربأ ىلع هللا ثعبو . لهنم لك ىلع نوكلهيو

 ىتح تام امو . خرفلا لثم وهو ءاعنص ىلإ ىهتنا ىتح « هلمانأ طقاست

 . كله مث هبلق نع هردص عدصنا



 . و هتريس ىلإ انعجر

 : الك هللا لوسر دلاو هللا دبع ةافو
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 ىلع : رثكألا ؛ اهلبق وأ هتدالو دعب ىفوت له : هيبأ ةافو ىف فلتخا دق

 ‹ ءاوبألاب ةنيدملاو ةكم نيب تتام همأ نأ فالخ الو . لمح وهو ىفوت هنأ

 . نينس تس كاذ ذإ لمكتسي ملو . هلاوخأ ةرايز نم ةنيدملا نم اهفرصنم

 ال ناكف . هدالوأ ىلع اهقري مل ةقر هيلع قرو . بلطملا دبع هدج هلفكف

 لوسر الإ -هل الالجإ- هشارف ىلع سلجي هدلو نم دحأ ناك امو . هقرافي

 :هدجل اولاق هيلإ اورظن املف . ةفاقلا نم جلدم ينب نم موق ةكم مدقو

 لاقف . همدق نم ماقملا يف يذلا مدقلاب هبشأ ًامدق دجن ملف . هب ظفتحا

 . هب ظفتحاو « ءالؤه لوقي ام عمسا بلاط يبأل

 . بلاط ىبأ ىلإ هب ىصوأو . هدلوم نم ةنماثلا ةنسلا ىف هدج ىفوتو

 : هل لاق هنإ ليقو

 درف هيبأ دعب درفمب يدعب فانم دبع اي كيصوأ

 دبكلاو اهئاشحأ نم هينالت دجولا يف هل مألاك تنكو

 دضع دشلو ميض عفرل يدنع ينب ىجرأ نم تنأف

 : لَو هللا لوسر دج بلطملا دبع

 ىلع ًاظفاحم ‹ شيرق تاداس نم بلطملا دبع ناكو : قاحسإ نبا لاق

 ةمدخ ىف موقيو ‹ نيكاسملا بحي . قالخألا مراكمب ًاقلختم . دوهعلا

 - ه4



 ىتح معطي تاكو . نيملاظلا عمقيو ‹ تامزألا يف معطيو ‹ جيجحلا

 يفوت < ثراحلا مهربكأ دالوأ هل ناكو . لابحلا سوؤر يف ريطلاو شوحولا

 وبأو ‹ ةعيبرو -ردبب لتق- ةديبع ثراحلا دالوأ نم ملسأو 1 هيبأ ةايح يف

 . هللا دبعو « نايفس

 مشاه ينب سيئر ناكو . هللا دبع قيقش بلطملا دبع نب ريبزلا : مهنمو

 ملسأو . مالسإلا كردي ملو . ارعاش افيرش «راجفلا برح يف بلطملا ينبو

 ‹ ةيفصو ‹ لجمو ‹« ةعابضو . نيدانجأب دهشتساو . هللا دبع : هدالوأ نم

 . ةكتاعو

 . سابعلاو بلطملا دبع نب ةزمح مهنم ملسأو

 اعد يذلا ةبيتع : دلولا نم هلو .ردب بيقع تام بهل وبأ : مهنمو
 نمو . حتفلا موي املسأ . بتعمو « ةبتع هلو . عبسلا هلتقف ٍةِلَي يبنلا هيلع

 هل تدلوف . سمش دبع نب بيبح نب ةعيبر نب زرك اهجوزت . ىورأ : هتانب
 هل تدلوف . ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع ىورأ جوزتف . ىورأو ارماع

 . نامثع اهنبا ةفالخ ىلإ تشاعو

 . يموزخلا دسألا دبع نب ةملس يبأ مأ « بلطملا دبع تنب ةّرّب : نهنمو

 موي لبق مانملا ةبحاص يهو . ةيمأ يبأ نب هللا دبع مأ ةكتاع : نهنمو

 . اهمالسإ يف فلتخاو . ردب

 . ترجاهو تملسأ . ماوعلا نب ريبزلا مأ ةيفص : نهنمو

 « بنئيزو « هللا ديبعو ١ دمحأ ىبأو « هللا دبع : شحج لآ مأ ىورأو
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 هوبأ اهجوزت ءراجنلا ينب نم ديز تنب ىملس يه : بلطملا دبع مأو
 تلمح دق ءاهلهأ دنع يهو- ماشلا ىلإ جرخف . فانم دبع نب مشاه

 ىلإ هباحصأو ىزعلا دبع نب مهر وبأ عجرف . ةزغب تامف -بلطملا دبعب
 . دمحلا ةبيش هتمسو . بلطملا دبع : ىملس هتأرما تدلوو . هتكرتب ةنيدملا

 نبا انأ : لوقيف ‹ نايبصلا لضاني وه امنيبف . امركم هلاوخأ يف ماقأف

 ينب رودب تررم ينإ : بلطملا همعل لاقف ‹ شيرق نم لجر هعمس « مشاه
 . ةبرغلا يف هلثم كرت يغبني امو . كيخأ ىلإ يزتعي ًامالغ تيأرف . ةليَق

 دشنأو . هيلإ همضو « هانيع تضاف هآر املف . هبلط يف ةنيدملا ىلإ لحرف
 : ًارعش

 لضتنت لبنلاب هلوح اهءانبأ تلعج دق راجنلاو ةبيش تفرع

 لطه لباو هيلع ينم ضافف هتميشو انيف هدالجإ تفرع

 . همأ ىلإ ءاجف . ةدلاولا ىلإ كلذ « مع اي : لاقف « هتلحار ىلع هفدرأف

 ‹ هيبأ كلم ىلإ يضمي امنإ : اهل لاقف . تعنتماف ءهعم هب لسرت نأ اهلأسف

 . بلطملا دبع اذه : سانلا لاقف « ةكم هب مدقف . هل تنذأف . هللا مرح ىلإو

 . مشاه يخأ نبا وه امنإ مكحيو : لاقف

 ‹تيبلا رمأ نم : مشاه كلم هيلإ ملسف . عرعرت ىتح هدنع ماقأف

 . كلذ ريغو . جيجحلا رمأو « ةياقسلاو « ةدافرلاو

 ضايفلا هيمست شيرق تناكو « ًاداوج ًاعاطم ًافيرش بلطملا ناكو
 نم هلو . يشاجنلا نيبو شيرق نيب فلحلا دقع يذلا وهو . هئاخسل

 ءمهر وبأو ءرمع وبأو .سينأو «دابعو «ةمرخمو « ثراحلا : دلولا

 . مهريغو

 تا



 , اهايإ هبصغف . ةبيش (*)حاكرأ ىلع فانم دبع نب لفون بثو تام الو

 نيبو كنيب لخدن ال : اولاقف . همع ىلع ةرصنلا شيرق نم الاجر لأسف

 : اهنم « ًاتايبأ راجنلا ىنب نم هلاوخأ ىلإ بتكف . كمع

 ؟يلاوخأ راجنلا ىلإ لوسر نم له

 اهنزامو رانيدو يدع ينب

 ىلاح نع ناريحلا ةمصع كلامو

 يذ ةمالظ ىشخأ امو مهيف تنك دق

 لابلا معان اعدت ًازيزع ءملظ

 ينجعزأو « يموق ىلإ تلحترا ىتح

 ىلاحرتب ىمع بلطُم كاذل

 ةملظم رعق يف بلطم باغف

 يلام ىلع ودعي لفون ىربنا مث

 هتمومع تباغ الجر ىأر امل

 ىلاو الب هنع هلاوخأ باغو

 مكتخأ نبا ميض اوعنماو اورفنتساف

 يلاذخب متنأ امف هولذخت ال

 . تويبلا نيب ءاضفلا انه هب دارملا -فاكلا نوكسو ةلمهملا ءارلا مضب- حكرلا ()

 تت



 راسو . ىكب هباتك ىلع راجنلا نب يدع نب دعس وبأ هلاخ فقو املف

 دبع هاقلتف « حطبألاب لزنف . ةكم مدق ىتح « ًابكار نينامث يف ةنيدملا نم
 : لاقف . الفون ىقلأ ىتح هللاو ال : لاقف : لاخ اي لزنملا : لاقو ء بلطملا

 . مهيلع فقو ىتح دعس وبأ لبقأف . هموق خياشم يف ًاسلاج رجحلاب هتكرت

 كل هللا معنأ ال : لاقف . ًاحابص معنأ « دعس ابأ اي : لاقف «ًامئاق لفون ماقف

 يتخأ نبا ىلع درت مل نل « تيبلا اذه برو : لاقو . هفيس لسو « ًاحابص
 هيلع دهشأف . هيلع اهتددر : لاقف . فيسلا اذه كنم ننكمأل هحاكرأ

 ىلإ عجرو رمتعا مث . ًاثالث هدنع ماقأف « ةبيش ىلع لزن مث . شيرق خياشم
 : بلطملا دبع لاقف . ةنيدملا

 يميض هللا ميت نب رانيدو يدع وبأو نزام ىبأيو

 يموق نود باستنا يف اوناك» يحكُر يلع هلإلا در مهب

 ينب ىلع فانم دبع نب سمش دبع ينب لفون فلاح : كلذ ىرج املف
 ناكف . لفونو سمش دبع ينب ىلع ةعازخ : مشاه ونب تفلاحو « مشاه

 . يتأيس امك . ةكم حتفل ًاببس كلذ

 هاندلو نحن :اولاق . بلطملا دبعل راجنلا ينب رصن ةعازخ تأر املف

 اولخ دف . مهنم فانم دبع مأ نأ كلذو . هرصنب قحأ نحنف « هومتدلو امك

 . ًاباتك مهنيب اوبتكو اوفلاحتو ةودنلا راد

 : هلي هللا لوسر دلاو هللا دبع

 . حيبذلا وهف : هلي يبنلا دلاو « هللا دبع امأو

 هل فصؤوو . مزمز رفحب مانملا يف رمأ بلطملا دبع نأ : كلذ ببسو
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 اهوكلمو «ةكم ىلع ليعامسإ لآ تبلغ دق مهرُج تناكو .اهعضوم

 « برح ةعازُخ نيبو مهنيب عقوف . هللا مرح يف اودسفأ مث . اليوطانامز

 . ليعامسإ ونب مهنيب لخدي ملو . أبس لهأ نم « نميلا لئابق نم ةعازخو
 رجحلا تنفد دق مهرج تناكو . ةكم نم امهرج تفنو . ةعازخ مهتبلغف

 . ةكم ىلع بالك نب يصق كلذ دعب رهظو . مزمز رئبو ماقملاو ء دوسألا

 -حطابألا شيرق مهو- ةكم لخاد مهضعب لزنأف . شيرق ثاريم هيلإ عجرو
 رصع ىلإ ةنوفدم مزمز تيقبف -رهاوظلا شيرق مهو- اهجراخ مهضعبو

 ًافويس اهيف دجوف .رفحي ماقف . اهعضوم مانملا يف ىأرف . بلطملا دبع

 ىلع بلطملا دبع هقلعف .ردلاب افنشُم بهذ نم الازغو ءايلحو ةنوفدم
 اولاقو ‹ شيرق هتعزانف . ثراحلا هدلو الإ بلطملا دبع عم سيلو . ةبعكلا

 ينيب اولعجاف . هب تصصخ رمأ اذه . لعافب انأ ام : لاقف ء انكرشأ : هل

 . هيلإ مكمكاحأ متئش نم مكنيبو

 هوعنمي نأ اوغلبو ‹ دالوأ ةرشع هللا هاتآ نشل : بلطملا دبع ذئنيح رذنف

 مهربخأ هنوعنمي مهنأ فرعو . ةرشع اومت املف . ةبعكلا دنع مهدحأ نرحنيل

 مّيَق حادقلا اوطعأو . حدق يف همسا مهنم لك بتكو . هوعاطأف هرذنب

 دبع ذخأو . هللا دبع ىلع حدقلا جرخف -حادقلا ليجُي يذلا ناكو- لّبْه

 فيك : لاقف . هوعنمف اهيدان نم شيرق هيلإ تماقف . هحبذيل ةيدملا بلطملا

 نيب عرقأف . لبإلا نم ًارشع هناكم رحني نأ : هيلع اوراشأف ؟يرذنب عنصأ

 ديزي لزي مل مث« بلطملا دبع متغاف . هيلع ةعرقلا تعقوف . اهنيبو هللا دبع

 ةعرقلا تعقوف « ةئام غلب نأ ىلإ « هيلع الإ ةعرقلا عقت الو , ًارشع ًارشع

 . ةنس ترجف . هنع ترحنف . لبإلا ىلع
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 ليعامسإ ينعي ()«نيحيبذلا نبا انأ» : لاق هنأ هك يبنلا نع يورو

 . هللا دبع هابأو مالسلا هيلع

 ةيدلا ترجف . ًاعبس الو ًاناسنإ اهنع دري ال لبإلا بلطملا دبع كرت مث

 ةيفص تلاقو . غدي هللا لوسر اهّرقأو . لبإلا نم ةئام برعلاو شيرق ىف

 : بلطملا دبع تنب

 مركملا هنباو ليلخلا ايقس مزمز جيجحلل انرفح نحن

 معطم ماعطو مقس ءافش ممذي مل يذلا ليربج

 : قلي هللا لوسر مع بلاط وبأ

 امك هدج دعب نم ٍةللَي هللا لوسر ةيبرت ىلوت يذلا وهف : بلاط وبأ امأو
 . هدالوأ ىلع همدقي ناكو . ةديدش ةقر هيلع قرو « مدقت

 قو هللا لوسر دلوم نم نامث ةنس نم- بلاط وبأ ماق : يدقاولا لاق

 « هرمأب موقيو هطوحي -نيعبرأو ًاثالث يأ ةوبنلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىلإ

 . هب فطليو . هنع بذيو

 كلذ ىف هلو . هلي ىبنلا ةوبنب رقي ناك : ةمادق نب دمحم وبأ لاقو

 : اهنم «راعشأ

 بعك ينب يؤل نم اًصُخو . اَيْوُل اننيب تاذ ىلع ينع اغلبأ الأ

 ًادمحم باتكلا ىف اندجو انأب

 بنكلا لوأ نف طح «ىسومك ایت

 نبا اي : غلي يبنلل لاق ًايبارعأ نأ ظفلب هكردتسم يف مكاحلا هاور ثيدحلا )١(

 . دصاقملا نع افخلا فشك ىف امك . نيحيبذلا
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 بحلاب هللا هصخ نمم ريخ الو ةبحم دابعلا ىف هيلع نأو

 : اهنمو

 ميرم نبا حيسملاو ىسومل ريزو ادمحم نأ سانلا رايخ ملعت

 ملظمب سيل قحلا قيرط نإف اوملسأو ادن هلل اولعجت الف

 هيلع لخد : ةافولا هترضح الو .راعلا ةيشخ كلذب نيدي نأ ىبأ هنكلو

 مع اي» : لاقف -ةيمأ يبأ نب هللا دبعو ‹ لهج وبأ هدنعو- للك هللا لوسر

 نع بغرتأ : هل الاقف «هللا دنع اهب كل جاحأ : ةملك « هللا الإ هلإ ال : لق
 ناك ىتح هيلع ناددري امهو « هيلع اهددري غلي لزي ملف ؟بلطملا دبع ةلم

 : هل هللا لوسر لاقف «بلطملادبع ةلم ىلع وه» :اهلاق ةملك رخآ
 تذلیل تاک : ىلاعت هللا لزنأف «كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل»
 سس ر ر ر هه چ و کے ES دے یر هک سس

 مآ مه تیام دعب رم فرق ىلؤوأ اوا ڪڙلو نيڪ ر شملل ورفعت نوما

 ا کلو كَبَبَحَأ نم یدال كا : ىلاعت هلوق لزنو ()4 ويحلل ٌبدَحَصض

 . ()ةيآلا (7 4اس نم ىِدَجع

 : اهنم ‹ تايبأب ىلع هدلو هاثر دقو : قاحسإ نبا لاق

 ىدنلا اذ . كيلاعصلا ىوأم « بلاط ابأ

 ادروأ رمألا ردصأ ام اذإ ًاداوج

 . ةءارب ةروس 1١1 ةيآ (۱)

 هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع ملسمو يراخبلا اهجرخأ بلاط يبأ ةافو ةصق (؟)
 . ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلاو ملسمو دمحأ اهاورو
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 ادروم يغلا نم اموي مهدروتس مهمولُح اهتفّيز ارومأ اودارأ

 ادحجيو هيلع ًامدق ىرتفي نأو هلتقو ىبنلا بيذكت َنوُجَرُي

 ادنهملا ماسحلاو يلاوعلا رودص e تيبو 700

 E e ا و

 « ّبلُّط رافكلا مزهنا املف . ًاهرك رذَب موي نوكرشملا هجرخأف : بلاط امأف

 هل سيلو « ةكم ىلإ عجر الو ‹ ىرسألا يف الو ‹ ىلتقلا يف دجوي ملف

0 

 . بقع

 . سابعلا همع هادفف . لام هل نكي ملو . مويلا كلذ رسأف : ليقع امأو

 . ةنيدملا ىلإ رجاه مث . ةنماثلا ةنسلا ىلإ اهب ماقأف . ةكم ىلإ عجر مث

 انل كرت لهو» : وب يبنلا هيف لاق يذلا وهو . رفعج هيخأ عم ةتؤُم دهشف

 . ()«؟لزنم نم ليقع

 غلب املف -انركذ امك- قلي هللا لوسرل بلاط يبأ ةلافك ترمتساو

 قا ىلإ بلاط وبأ هب جرخ -ًاعست : ليقو- ةنس ةرشع يتنثا

 نم هيلع ًافوخ , ماشلا هب م دقي ال نأ همع رمأو ‹ بهارلا ىريحت هآرف

 . ةنيدملا ىلإ هناملغ ضعب عم همع هثعبف . دوهيلا

 )١( ديز نب ةماسأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا .
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 الالب نإف . حضاو طلغ وهو «الالب هعم ثعب هنأ» : يذمرتلا يف عقوو
 . ًادوجوم نكي مل هلعل كاذ ذإ

 : ةجيدخ هجاوزو ماشلا ىلإ هجورخ

 ةراجت يف ماشلا ىلإ جرخ : ةنس نيرشعو ًاسمخ هلي هللا لوسر غلب املف

 . ىَرْصُب لصوف . اهمالغ ةرسيم هعمو « اهنع هللا يضر ةجيدخل
 ةأرما لوأ يهو . دليوخ تنب ةجيدخ هعوجر بقع جوزتف عجر مث

 هرمأو . اهريغ اهيلع حكني ملو . هئاسن نم تتام ةأرما لوأو ءاهجوزت

 نم ةنجلا يف تيبب اهرشبيو اهبر نم مالسلا اهيلع أرقي نأ» : ليربج
 هَ

 . «بصق

 : ءارح راغ ىف هثنحت

 دبعتي ءارح راغب ولخي ناكف .هبرل دبعتلاو « ءالخلا هيلإ ببح مث

 نم هيلإ ضغبأ ءيش نكي ملف . هموق نيدو ناثوألا هيلإ تضْعُبو . (*)هيف

 مهنسحأو 2, ةءورم هموق لضفأ ناك ىتح اج ًاتابن هللا هتبنأو . كلذ

 مهظفحأو : ًاثيدح مهق دصأو الح مهمظعأو ًاراوج مهزعأو ا

 ‹ ةحلاصلا لاوحألا نم هيف هللا عمج امل «نيمألا» هموق هامس ىتح . ةنامأل

 . ةيضرملا ةيركلا لاصخلاو

 لك ةيفانملا ةيلهاجلا تاملظ نم سانلا رمأ هيلإ لآ اميف ًاركفت : هدبعت ناك اغإ (*)
 , ديلاقتلا هذه تاكرد نم مهذاقنإ ىلإ ليبسلا فيكو « ةميلسلا ةرطفلاو لقعلل ةافانملا

 لوق كلذ ىلإ ريشيو !ةليبولا ءاودألا هذه نم مهئافشو « تاملظلا هذه نم مهجارخإو

 أ عا چ كرو تدعو < دص فَلا » : هلوقو ىدا دوو ىلاعت هللا

 . 4 دره
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 : ةبعكلا ءانب

 ءانب يف شيرق تماق : ةنس نيثالثو ًاسمخ هِي هللا لوسر غلب الو

 . تعضعضت نيح ةبعكلا

 ىلإ- مالسلا هيلع ليعامسإ دعب- تيبلا رمأ ناك :ريسلا لهأ لاق

 ‹ هتمرح اولحتسا ىتح مهيديأ يف لزي ملف . هيلع مهرج تبلغ مث « هدلو

 تيبلا ةعازخ تيلو مث . ةكم لخد نم اوملظو . هيلإ ىدهي ام اولكأو

 - : لالخ ثالث رّضُم نم لئابق ىلإ ناك هنأ الإ « مهدعب

 . ةفوص مهزيجت « ةفلدزملا ىلإ جحلا موي ةفرع نم سانلاب ةزاجإلا : ىلوألا

 ىلإ كلذ ناكو . ىنم ىلإ رحنلا ةادغ ‹ عمج نم ةضافإلا : ةيناثلاو

 . ةرايس وبأ مهنم كلذ يلو نم رخآ ناكو « ناودع نب ديزي

 هل لاقي ةنانك ينب نم لجر ىلإ ناكو « مرحلا رهشألا ءاسنإ : ةثلاثلاو

 . فوع نب ةدانُج ىلإ راص مث ةفيذح

 تعمج « ةنس نيثالثو ًاسمخ قل هللا لوسر غلب الو : قاحسإ نبا لاق
 ءاهمده نوباهيو ءاهوفقسيل كلذب نومهي اوناكو . ةبعكلا ناينبل شيرق

 ًاموق نأ كلذو . اهفيقستو اهعفر اودارأف . ةماقلا قوف امْضَر تناك اغإو

 ىمر دق رحبلا ناكو . ةبعكلا فوج يف رئب يف ناكو . ةبعكلا زنك اوقرس

 هو دعأف اهبشخ او ذخأف . تمطحتف « مورلا راجت نم لجرل ةدج ىلإ ةنيفس

 تناكو . اهحلصي ناك ام ضعب مهل أيهف ءراجن يطبق لجر ةكمب ناكو

 ‹ موي لك اهل ىدهي ام هيف حرطُي ناك يتلا ةبعكلا رئب نم جرخت ةّيَح
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 وندي ال ناك هنأ كلذو . نوباهي امم تناكو « ةبعكلا رادج ىلع ٌقّرشَتتف

 ةرشتت موي تاذ يه امنيبف . اهاف تحتفو تشكو تلأَرْخا الإ دحأ اهنم

 تلاقف . اهب بهذف . اهفطتخاف ًارئاط اهيلإ هللا ثعب « ةبعكلا رادج ىلع
 ‹ قيفر لماع اندنع ءاندرأ ام يضر دق هللا نوكي نأ وجرنل انإ : شيرق

 . ةيحلا هللا انافك دقو . بشخ اندنعو

 ذئاع نب ورمع نب بهو وبأ ماق : اهئانبو اهمده يف مهرمأ اوعمجأ املف
 ‹ هعضوم ىلإ عجر ىتح هدي نم بثوف . أرجح ةبعكلا نم لوانتف يموزخا
 ال ءًابيط الإ مكبسك نم اهناينب يف اولخدت ال « شيرق رشعم اي : لاقف
 . سانلا نم دحأ ةملظم الو ءابر عيب الو , يغب رهَم اهيف لخدي

 . ةبعكلا تأزجت ًاشيرق نإ مث

 دوسألا نكرلا نيب امو .ةرهزو فانم دبع ينبل : بابلا قش ناكف

 رهظ ناكو . مهيلإ تفاضنا شيرق نم لئابقو « موزخم ينبل : يناميلاو
 ءرادلا دبع ينبل :رجحلا قش ناكو . مهس ينبو حّمُج ينبل : ةبعكلا

 . ميطحلا وهو . يدع ينبلو « ىزعلا دبع نب دسأ ينبلو

 يف مكؤدبأ انأ :ةريغملا نب ديلولا لاقف ءاهمده اوباه سانلا نإ مث

 مل :وأ- ْعَرُت ال مهللا : لوقي وهو ءاهيلع ماق مث « لوعملا ذخأف .ءاهمده
 صبرتف . نينكرلا ةيحان نم مده مث .ريخلا الإ ديرن ال انإ مهللا -غزت

 امك اهانددرو « ًائيش اهنم مدهن مل « بيصأ نإ : اولاقو « ةليللا كلت سانلا
 ىلع ًايداغ هتليل نم ديلولا حبصأف . انعنص ام هللا يضر دقف الإو « تناك

 . هعم سانلا مدهو مدهف . هلمع

 -مالسلا هيلع ميهاربإ ساسأ- ساسألا ىلإ مهب مدهلا ىهتنا اذإ ىتح
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 مهضعب لخدأف : اضن اهضعب ذخآ « ةنسألاك رضخ ةراجح ىلإ اوضفأ

 تضفتنا :رجحلا كرحت املف .امهدحأ اهب علقيل اهنم نيرجح نيب َةلَتَع

 . ساسألا كلذ دنع اوهتناف . اهرسأب ةكم

 ىلع عمجت ةليبق لك « اهئانبل ةراجح لا تعمج شيرق نم لئابقلا نإ مث

 ‹ هيف اومصتخاف . دوسألا رجحلا عضوم ناينبلا غلب ىتح ءاهونب مث ةدح

 او دعأو  اوفلاحتو اورواحت ىتح «هعضوم ىلإ هعفرت نأ ديرت ةليبق لك

 يدع ونيو مه- اودهاعت . امد ةءولمم « ةنفَج رادلا دبع ونب تبرقف « لاتقلل

 ةقعل» اومسف . مدلا كل يف مهيديأ اولخدأو « توملا ىلع -بعك نبا

 . اسمخ وأ «لايل عبرأ كلذ ىلع شيرق تثكمف «مدلا

 . اوفصانتو اورواشتف « دجسملا يف اوعمتجا مهنإ مث

 رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ ابأ نأ : ةياورلا لهأ ضعب معزف

 مكنيب اولعجا : لاق -مهلك شیرق رسا ذئموي ناكو- يموزخا موزخم نبا

 : لخد نم لوأ ناكف ءاولعفف . دجسملا باب نم لخدي نم لوأ

 «دمحم اذه « هب انيضر « نيمألا اذه» : اولاق « هوأر املف . غلي هللا لوسر

 ذخأف . هب يتأف «ابوث يلإ مله» قلي لاقف . ربخلا هوربخأ مهيلإ ىهتنا املف

 مث ‹ بوثلا نم ةيحانب ةليبق لك ذخأتل» : لاق مث . هديب هيف هعضوف نكرلا

 مث . غلي هديب وه هعضو : هعضوم هب اوغلب ذإ ىتح ءاولعفف «ًاعيمج اوعفرا

 . هيلع ىنب

 ىلع مهرزأ نوعفري اوناكو . ةراجحلا مهعم لقني وب هللا لوسر ناكو

 -ههجو ىلع حاط يأ- هب طبق قو هللا لوسر كلذ لعفف . مهقتاوع

 . كلذ دعب ةروع هل تيؤر امف «كتروع رتسا» يدونو

 ا



 . ةدمعأ ةتس ىلع هوفقس ًاعارذ رشع ةسمخ اوغلب املف

 هاسك نم لوأو ءدوربلا يسك مث . يطابقلا ىسكُي تيبلا ناكو

 الثل ء. ضرألا نع اهباب اوعفرو . مهتقفن ةلقل رجحلا شيرق تجرخأو
 نوديري ال دحأ اهلخدي الأ اودارأ اذإ اوناكو . اودارأ نم الإ اهلخدي

 . هنومري مث ‹ بابلا غلبي ىتح هوكرت : هلوخد

 هنذإب هللا ىلإ ًايعادو . ًاريذنو ًاريشب هللا هثعب : ةنس نيعبرأ ك غلب املف

 . ًارينم اجارسو

 : ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام ضعب

 ثعبم لبق هيلع تناك امو « ةيلهاجلا رومأ نم ًاثيش 3 ذ لبق رك ذنو

 . قلي هللا لوسر

 ىلع مهلك . نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك هنأ :انل ركذ : ةداتق لاق

 ًاحون هللا ثعبف . كلذ دعب اوفلتخا مث . قحلا نم ةعيرش ىلعو . ىدهلا
 ىف : سابع نبا لاق . ضرألا لهأ ىلإ لوسر لوأ ناكو . مالسلا هيلع

٤ 
  aر مک

 لوأ ناكو . مهلك مالسإلا ىلع : لاق 4)٠ ةد ةمأ ساتان 8 ىلاعت هلوق
 ىف هباتك ىف كلذ هللا ركذو « نيح اصلا ميظعت وه : ناطيشلا هب مهداك ام

 (0 4 ارو َقوُعَيَو توخي واعاوس الو ادو نرالو کته لا تر دما أولاَكَو > : هلوق
 عزج :رهش يف اوتام املف . نيحلاص اموق ءالؤه ناك : سابع نبا لاق

 . مهروص اوروصف مهبراقأ مهيلع

 )١( ةرقبلا ةروس نم ۳ ةيآلا نم .

 . حون ةروس نم ۲۳ ةيآ (۲)
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 ىلإ انل قوشأ ناك مهانروص ول : مهباحصأ لاق» : هثيدح ريغ يفو

 كلذ بهذ ىتح « همظعيف همع نباو هاخأ يتأي لجرلا ناكف : لاق «ةدابعلا

 نرقلا ءاج مث . لوألا نم دشأ مهومظعف ءرخآ نرق ءاج مث . نرقلا

 هللا دنع مهتعافش نوجري مهو الإ ءالؤه انولوأ مظع ام : اولاقف « ثلاثلا

 . مهو دبعف

 مانصألا هذه ءاملا طبهأ -قرغ نم قرغو- ًاحون مهيلإ هللا ثعب املف

 تيقب ءاملا بضن املف . ةدج ضرأ ىلإ اهفذق ىتح « ضرأ ىلإ ضرأ نم
 . اهتراو ىتح « بارتلا اهيلع حيرلا تفسف . طشلا ىلع

 ميهاربإ نيد ريغ نم لوأ يحل نب ورمع
 : لاقف . هاتأف نجلا نم يئر هلو انهاك ةعازخ ديس يحل نب ورمع ناكو

 دجت 2ةّدج تئا « ةمالسلاو دعسلاب « ةماهت نم نعظلاو ريسلا لجع»

 «بجت اهتدابع ىلإ برعلا عداو ‹ بهت الو ةماهت اهدروأف « ةدعم ًامانصأ

 . ةماهت اهدروأ ىتح اهلمح مث « اهراثتساف ةدج ىتأف

 عفدف « ةرذع نب فوع هباجأف « اهتدابع ىلإ برعلا اعدف « جحلا رضحو

 دبع : هنبا ىمسو . لدَنجلا ةّمودب ىَرَقلا يداوب ناكف . هلمحف ادو هيلإ

 . مالسإلا ءاج ىتح « هنوندسي هونب لزي ملف . هب ىمس نم لوأ وهف ءدَو

 ةرذُع ونب هنيبو هنيب تلاحف . همدهل ديلولا نب دلاخ غي هللا لوسر ثعبف

 . ًاذاذُج هلعجو همده مث . مهلتقف مهلتاقف « رماع ونبو

 ليذه نم لجر ىلإ عفدف .رازن نب ٌرضم يحل نب ورْمَع تباجأو
 نم هيلي نم هدبعي « ةلخن نطب نم « طاهُو : اهل لاقي ضرأب ناكف « اعاوُس
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 : ليق كلذ يفو . رضم

 عاوس ىلع ليذه تفكع امك ًافوكع مهتلبق لوح مهارت
 ةمكأب ناكو . ثوغي يدارملا رمع نب ميعن ىلإ عفدف . جحذَم هتباجأو

 . اهالاو نمو جح ذم هدبعت نميلاب

 هدبعت . ناويخ اهل لاقي ةيرقب ناكف . قوعي مهيلإ عفدف نادمه هتباجأو

 . نميلا نم اهالاو نمو نادمه

 نمو ريمح هدبعت « أبسب عضومب ناكف . ًارْسَن مهيلإ عفدف « ريمح هتباجأو
 . اهرسكف قلي هلوسر هللا ثعب ىتح دبعت مانصألا هذه لزت ملف . اهالاو

 ورمع تيأر» : هِي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع حيحصلا يفو

 يفو «بئاوسلا بّيس نم لوأ ناكف ءرانلا يف هبْصُق رجي يعازخلا رماع نبا

 ريغ نم لوأ ناكف» قاحسإ نبا نع ظفل يفو «ميهاربإ نيد ريغو» : ظفل

 . «ناثوألا بصنو « ميهاربإ نيد

 ميظعت لثم « ميهاربإ نيد نم اياقب مهيف « كلذ ىلع ةيلهاجلا لهأ ناكو

 ءادهإو ‹ ةفلدزمو ةفرعب فوقولاو « ةرمعلاو جحلاو « هب فاوطلاو « تيبلا

 كيرش ال كيبل . كيبل مهللا كيبل» اهلالهإ يف لوقت رازن تناكو « ندّبلا

 نمم مک َبرَصِ» : هللا لزنأف «كلم امو هكلمت « كل وه ًاكيرش الإ ء كل

 هاوس رينا ڪرام ف اڪ رش نت مکا تکا نک لم مك
3 
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 . 004 تولَمَعيِم وقل تيا لص كلدڪ مكسفنأ مڪيفيخک يهتوفاخت

 )١( مورلا ةروس ۲۸ ةيآ .
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 : ةانم منص

 ةيحان نم رحبلا لحاس ىلع ًابوصنم ناكو . ةائم : مهمانصأ مدقأ نمو

 نكي ملو ‹ ةبطاق همظعت برعلا تناكو . ةنيدملاو ةكم نيب  ديدقب للشملا

 : ىلاعت هللا لزنأ كلذ ببسبيو <« جرزخلاو سوألا نم هل ًاميظعت دشأ دحأ

 موي ناول َحاَسْجاَكَفَرَمَسْعَأوَأ تبل َّجَحْنَمَف ارامكو اوا 3

 ماع اهمدهف هنع هللا يضر ًايلع هلو هللا لوسر ثعبف ةيآلا ()4 امهب

 . حتفلا

 : تاللا منص

 تلي ناك لجر كلذ لصأ نإ : ليق « فئاطلا يف تاللا اوذختا مث
 ناكو « ةعبرم ةرخص تناكو . هربق ىلع اوفكعف . تامف ‹ جاحلل قيوسلا

 , اهنومظعي برعلا عيمج ناكف . ًاتيب اهيلع اونب دق اوناكو « فيقث اهتندس
 ةرانم عضوم يف يهو . تاللا ميتو « تاللا ديز يمست برعلا تناكو

 . فئاطلا دجسم

 ءاهمدهف ةبعش نب ةريغملا كلي هللا لوسر ثعب . فيقث تملسأ املف

 . رانلاب اهقرحو

 : ىزعلا منص

 . ةلخن يداوب تناكو . تاللا نم ثدحأ ىهو . ىَّرْعلا اوذختا مث

 تناكو . توصلا اهنم نوعمسي اوناكو . ًاتيب اهيلع اونبو . قرع تاذ قوف

 اهاتأف ديلولا نب للاخ ثعب « ةكم لو هللا لوسر حتف املف . اهمظعت شيرق

 )١( ةيآلا نم ١64 ةرقبلا ةروس .
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 ةيشبحب وه اذإف : ةثلاثلا دضع املف . تارمس ثالث تناكو ءاهدضعف

 « اهنداس اهفلخو . اهباينأب برضت « اهقتاع ىلع اهدي ةعضاو « اهرعش ةشفان

 : دلاخ لاقف

 كناهأ دق هللا تيأر ىنإ كناحبُس ال كنارفك رع اي

 . نداسلا لتق مث . ةممح يه اذإف  اهسأر قلفف اهبرض مث

 « لبه : اهمظعأو .اهلوحو ةبعكلا فوج يف مانصأ شيرقل تناكو

 اودارأ وأ ءاومصتخا اذإ اوناكو . ناسنإلا ةروص ىلع رمحأ قيقع نم ناكو

 موي نايفس وبأ هيف لاق يذلا وهو . هدنع حادقلاب اومسقتساف « هوتأ : ًارفس

 . «لجأو ىلعأ هللا : اولوق» : قلي هللا لوسر لاقف «لبه ّلْغا» دحأ

 ء مهرج نم لجر افاسإ نأ امهلصأ : ليق « ةلئانو فاسإ مهل ناكو

 هيف هللا امهخسمف .هيف اهب رجفف ‹«تيبلا الخدف « مهنم ةأرما ةلئانو

 دمألا لاط املف « سانلا امهب ظعتيل امهوعضوف امهوجرخأف « نيرجح

 . ادبع : مانصألا تدبعو

 : ةصلخلا وذ

 . ةنيدملاو ةكم نيب ءةصّلخلا وذ : هل لاقي منص ةليجبو معدل ناكو

 يذ نم ينحيرت الأ» : يلجبلا هللا دبع نب ريرجل كلي هللا لوسر لاقف

 . همدهو مهب رفظف « نادمه هتلتاقف . سمحأب هيلإ راسف ؟«ةصلخلا

 , ماشلا فراشم يف منص نافطغو ةلماعو ماذجو مخو ةعاضقل ناكو

 ام رخآ ناك ًارفس مهدحأ دارأ اذإ « منص ةكمب داو لك لهأل ناكو
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 . هب حسمتي نأ : هلزنم يف عنصي

 : سنا نسا مع ق منص

 لزنأ مهيفو « سنأ مَع : هل لاقي منص نالوخل ناكو : قاحسإ نبا لاق

 ادت ااا ف ن لاو تر لا ترم ادا وأولکجر ظ هلا
 م 4 ص چ

e 0 a 

 رو

 اهلإ ةهلآلا لعجأ : شيرق تلاق « ديحوتلاب ي
 . باجُع ءىشل اذه نإ ؟ادحاو

 فلك ادمحم هللا ثعب املف
 و

 اهمظعت تويب يهو . تيغاوط ةبعكلا عم تذختا دق برعلا تناكو
 . ةبعكلا ميظعتك

 . ًامنص نيتسو ةئامثالث تيبلا لوح دجو : قلو هللا لوسر حتف الو

 نإ ‹ لطابلا قهزو قحلا ءاج» : لوقيو « اهنويعو اههوجو يف نعطي لعجف

 نم تجرخأف اهب رمأ مث ءاهسوؤر ىلع طقاستت يهو « «ًاقوهز ناك لطابلا

 . تقّرَحو دجسملا

 ی هتريس ىلإ انعجر

 : ىحولا ء دب

 لوسرب ئدُب ام لوأ» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع حيحصلا يف

 لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكف . ةقداصلا ايؤرلا : يحولا نم

 )١( ةيآ ١5 ماعنألا ةروس .
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 هيف ثنحتيف « ءارح راغب ولخي ناكف . ءالخلا هيلإ بّبُح مث « حبصلا قلق
 دوزتيو . هلهأ ىلإ عزني نأ لبق .ددعلا تاوذ يلايللا -دبعتلا وهو-

 يف وهو « قحلا هأجاف ىتح « اهلثمل دوزتيف ةجيدخ ىلإ عجري مث . كلذل

 ين ذخأف : لاق . ئراقب انأ ام تلقف ءأرقا : لاقف . كلملا هءاجف « ءارح راغ

 انأ ام : تلقف ءأرقا : لاقف . ينلسرأ مث . دهجلا ينم غلب ىتح < « ينطغف

 . ينلسرأ مث . دهجلا ينم غلب ىتح « ةيناثلا ينطغف ين ذخأف . ئراقب

 . ةثلاثلا ينطغف ةثلاثلا ينذخأف . ئراقب انأ ام : تلقف .أرقا : لاقف

 نم ال اقا یاغیان اقا ا :ةثلاثلا يف يل لاقف « يسنلسرأ

 لخد ىتح « هداؤف فُجْرَي لَ هللا لوسر اهب عجرف ()€ کالا دروأرفاھب نع

 بهذ ىتح هولمزف . ينولمز « ينولمز : لاقف . دليوخ تنب ةجيدخ ىلع
 . يسفن ىلع تيشخ دقل -ربخلا اهربخأو- ةجيدخل لاقف . عورلا هنع

 ء محرلا لصتل كنإ ءادبأ هللا كيزخي ام ءهللاو الك : ةجيدخ تلاقف

 . قحلا بئاون ىلع نيعتو « مودعملا بسكُتو ‹ فيضلا يرقتو « لكلا لمحتو

 ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو هب تتأ ىتح ةجيدخ هب تقلطناف
 باتكلا بتكي ناكو . ةيلهاجلا يف رصنت دق ناكو -ةجيدخ مع نبا-

 ناكو .بتكي نأ هللا ءاش ام ةيناربعلاب ليجنإلا نم بتكيف . ىناربعلا

 نبا نم عمسا «مع نبا اي :ةجيدخ هل تلاقف . يمع دق ًاريبك ًاخيش

 ربخ لي هللا لوسر هربخأف ؟ىرت اذام « يخأ نبا اي : ةقرو هل لاقف . كيخأ

 اي ‹ ىسوم ىلع هللا لزنأ يذلا سومانلا اذه : ةقرو هل لاقف . ىأر ام

 يجرخم وأ : لاق ؟كموق كجرخي ذإ ًايح نوكأ ينتيل ءاعذج اهيف ينتيل
 نإو . يدوُع الإ هب تئج ام لثمب طق لجر تأي مل < معن : ل مق

 . «أرزؤم ًارصن كرصنأ كموي ينكر دي

 )١( تايآلا , قلعلا ةروس : ١-" .
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 : ةقرو دشنأ مث

 ًاجوجل یرک ذلا ىف تنكوء تججل

 اجيشنلا ثعب ام لاط مهل

 فصو دعب ةجيدخ نم فصوو

 يئاجر ىلع نيتكملا نطبب

 سف لوق نم انتربخ امب

 اهو هوس ا اما

 رون ءايض دالبلا يف رهظيو

 ًاراسخ هبراحي نم ىقليف

 مكاذ ناك ام اذإ يتيل ايف

 شيرق تهرك يذلاب اجولو

 ًاعيمج اوهرك يذلاب يجر

 اجيدخ اي يراظتنا لاط دقف

 اجورخ هنم ىرأ نأ كثيدح

 اجوعي نأ هركأ نابهرلا نم

 اجيجح هل نوكي نم مصخيو

 اجومت نأ ةيربلا هب ميقي

 اجولف هملاسي نم ىقليو

 اجولو مهلوأ تنكو « تدهش

 اجيجع اهتكمب تجع ولو

 اجورع -اولفس نإ- شرعلا يذ ىلإ
 رفك ريغ ةلافسلا رمأ لهو

 رومأ نكت قبأو اوقبي نإف

 اجوربلا كمس نم راتخي نم

 اجيجض اهل نورفاكلا جضي

 اجورخ ةفلتم رادقألا نم ىقليس ىتف لكف « كلهأ نإو

 لل هللا لوسر نزح ىتح . يحولا رتفو « يفوت نأ ةقرو ثبلي ملف

 ىقلي نأ ديري « لابجلا قهاوش سوؤر ىلإ بهذي ناك ىتح . ًاديدش ًانزح

 : لاقف ‹ مالسلا هيلع ليربج هل ىَددَبَت لبج ةورذب ىفوأ املك « اهنم هسفنب

 ‹« هسفن رقتو ‹ هشأج كلذل نكسيف «أقح هللا لوسر كنإ .ءدمحم اي»
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 لبجلا ةورذب ىفوأ اذإف « كلذ لثمل ادغ يحولا ةرتف هيلع لاط اذإف « عجريف

 . كلذ هل لوقيف « ليربج هل ىدبت

 يرصب تعفرف» : لاق . ءامسلا نم ًاتوص عمس ذإ يشع ًاموي وه امنيبف

 ‹ ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع سلاج ءارحب ينءاج يذلا كلملا اذإف

 هللا لزنأف . ينورثد . ينورثد : تلقف « يلهأ ىلإ تعجرف « هنم تعرف

 . «عباتتو يحولا يمحف ()4 ردا هتك

 : ىحولا عاونأ

 : اعاونأ هلي هيتأي يذلا يحولا ناكو

 : أرق مث «يحو ءايبنألا ايؤر» : ريمع نب ديبع لاق . ايؤرلا : اهدحأ

 . 04 كذآ نأ املا ىَرأَوِإ >
 امك « هاري نأ ريغ نم -هبلق يأ- هعْوُر يف هيقلي كلملا ناك ام : يناثلا

 ىتح سفن تومت نل هنأ : يعور يف ثفت سدقلا حور نإ» : وَ لاق

 مكنلمحي الو .بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف ءاهلجأو اهقزر لمكتست

 الإ لانُي ال هللا دنع ام نإف . هللا ةيصعمب هوبلطت نأ ىلع قزرلا ءاطبتسا

 . «هتعاطب

 هاري ناك : ةبترملا هذه يفو . هبطاخيف ًالُجَر هل لثمتي كلملا نأ : ثلاثلا

 . ًانايحأ ةباحصلا

 سبتليف . هيلع هدشأ وهو « سرجلا ةلصلص لثم هيتأي ناك هنأ : عبارلا

 نإ ىتحو . دربلا ديدشلا مويلا يف ًاقرع دّصَقَتَيَل هنيبج نإ ىتح . كلملا هب

 )١( ناتيآلا ١  ۲رثدملا ةروس .

 . تافاصلا ةروس ٠١7 ةيآلا نم (۲)
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 « تباث نب ديز ذخف ىلع هذخفو ةرم هءاجو . ضرألا ىلإ هب كربتل هتلحار

 . ضَرُت تداكف

 ام هيلإ يحويف . اهيلع قلخ يتلا ةروصلا يف كلملا هيتأي نأ : سماخلا
 . مجنلا ةروس يف هناحبس هللا ركذ امك , نيترم عقو اذهو . هللا ءاش

 ضرف نم « جارعملا ةليل تاومسلا قوف هل هللا هاحوأ ام : سداسلا

 . اهريغو ةالصلا

 هبر مساب أرقي نأ : هبر هيلإ ىحوأ ام لوأ : هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هرمأي ملو هسفن يف أرقي نأ هرمأف . هلي هتوبن لوأ كلذو . قلخ يذلا

 ءأرقاب هأبنف ()4 ردا دملا : هيلع هللا لزنأ مث . غيلبتلاب

 رذنأ مث . نيبرقألا هتريشع رذني نأ :هرمأ مث .رثدملا اهيأ ايب : هلسرأو

 رذنأ مث . ةبطاق برعلا رذنأ مث . برعلا نم مهلوح را مث . هموق

 . نيملاعلا

 هللا هرمأيو . ةيزج الو لاتق ريغ نم ةوعدلاب رذني ةنس ةرشع عضب ماقأف

 نأ هرمأ مث . لاتقلا يف هل نذأو ء ةرجهلا يف هل نذأ مث . ربصلاو فكلاب

 ىتح « نيكرشملا لاتقب هرمأ مث . هلتاقي مل نمع فكيو « هلتاق نم لتاقي

 . هلل هلك نيدلا نوكي

 : نمآ نم لوأ

 زئاح ناكف . ةليبق لك نم هللا دابع هل باجتسا : هللا ىلإ اعد املو

 اعدو . هللا نيد يف هرزاوف . هنع هللا يضر ركب ابأ ةمألا قيدص : قبسلا

 . مهنع هللا يضر دعسو ةحلطو نامثع ركب يبأل باجتساف . هللا ىلإ هعم

 )١( الآيتان١ ١ رثدملا ةروس نم ؟ .
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 . اهنع هللا يضر ةجيدخ ءاسنلا ةقيدص ًاضيأ هتباجتسا ىلإ ردابو

 نامث نبا ناكو . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مالسإلا ىلإ ردابو

 . همع نم هذخأ « قلي هللا لوسر ةلافك يف ناك ذإ . رثكأ : ليقو « نينس

 : ةثراح نب ديز نأش

 امالغ ناكو « كي هللا لوسر بح « هنع هللا يضر ةثراح نب ديز ردابو

 يف همعو ةثراح هوبأ مدقو . اهجوزت ال قلي هللا لوسرل هتبهوف « ةجيدخل

 ‹ هناريجو هللا مرح لهأ متنأ « هموق ديس نبا اي : غلي يبنلل الاقف « هئادف

 يف انل نسحأف . كدبع اننبا يف كانئج « ريسألا نومعطتو « يناعلا َنوُكُمَت
 هوعدأ» :لاق ؟وه امو :اولاقف «؟كلذ ريغ لهف» : غلي لاقف . هئادف

 راتخأ يذلاب انأ ام هللاوف : ينراتخا نإو . مكل وهف مكراتخا نإف « هريخأف

 . هاعدف . تنسحأو . فصتلا ىلع انتدز دق :اولاق «ينراتخا نم ىلع

 دق نم انأف» : لاق . يمعو يبأ معن : لاق «؟ءالؤه فرعت له» :لاقف

 انأ ام :لاقف «امهرتخا وأ « ينرتخاف . كل يتبحص تيأر دقو . تملع

 اي كحيو : الاقف « يمعو يبأ ناكم ينم تنأ . ًادحأ كيلع راتخأ يذلاب

 ؟كتيب لهأو ‹« كمعو , كيبأ ىلعو « ةيرحلا ىلع ةيدوبعلا راتختأ « ديز

 ادحأ هيلع راتخأ يذلاب انأ ام  ًائيش لجرلا اذه نم تيأر دق « معن : لاق

 مك دهشأ» : لاقف . رجحلا ىلإ جرخ , كلذ قي هللا لوسر ىأر املف . ًادبأ

 . امهسوفن تباط همعو هوبأ كلذ ىأر املف «ينئريو هثرأ « ينبا اديز نأ

 : تلزنف مالسإلاب هللا ءاج ىتح .دمحم نب ديز : يعدو . افرصناف

 ًادحأ انملع ام :يرهزلا لاق (4 هد نع طف وه مهیا بال مش وغدا »

 . ديز لبق ملسأ

 )١( بازحألا ةروس نم ه ةيآلا نم .

AY 



 يف هآر يب يبنلا نأ» : يذمرتلا عماج يفو . لفون نب ةقرو ملسأو

 . «ةنسح ةئيه يف مانملا

 كلذ ركنت ال شيرقو . دحاو دعب ًادحاو هللا نيد يف سانلا لخدو

 . عفنت الو رضت ال اهنأو ‹ (*)مهتهلآ بسو مهنيد بيعب مهأداب ىتح
 همعب هلوسر هللا ىمحف . ةوادعلا قاس نع هباحصألو هل اورمش ذئنيحف

 : نيمكاحلا مكحأ ةمكح نم ناكو . ًامظعم ًافيرش ناك هنأل . بلاط يبأ

 . اهلمأت نمل ودبت يتلا حلاصملا نم كلذ يف امل ء هموق نيد ىلع هؤاقب

 مهرئاسو « هتريشعب عنتما هيمحت ةريشع هل ناك نمف : هباحصأ امأو

 لهأو « ةّيَمْس همأو ءرساي نب رامع : مهنم . باذعلاو ىذألاب هل اودصت

 -نوبذعي مهو- مهب رم اذإ كلي هللا لوسر ناكو . هللا يف اوبذُع « هتيب

 . «ةنجلا مك دعوم نإف . رساي لآ اي اربص» : لوقي

 : ةديهش لوأ ةيمس

 اهجوزو . بذعت يهو -امهنع هللا يضر رامع مأ- َةَيَمُسِب لهج وبأ ٌّرمو

 . اهلتقف اهجرف يف ةبرحب اهنعطف . اهنباو

 هيلع هللا لزنأ يذلا وهو . ًاناعل الو ًاماتش الو ًابابس للي هللا لوسر نكي مل (*)
 ناك اغإو (ماعنألا ةروس 8١٠ةيآلا نم) € ورعد هلال ن ود ننوتي تيرا ئسَشاَلَو لم

 ناك ام مهدرجتو مهئايلوأ ةقيقح فشكت يتلا تايآلا نم هيلع هللا هلزني ام مهيلع ولتي

 سانلا دنع مهلعجت بيذاكأ نم سانلا لوقع يف مهلوح هوجسن نجلاو سنإلا نيطايش
 لك ىلع ردقت اهنأ نودقتعي ام هللا تافص نم مهل لعجت لب . هللا سيدقتك نيسدقم

 ريغو مهب فلحلاو مهل رذنلاو مهئاعد ىلإ مهوعدي امم كلذ ريغو بيجتو عمستو ٠ ءيش
 مهتهلآ بسي هنأ : ةندسلا عيشي « تايآلا هذه للي هللا لوسر مهيلع ولتي ناك نيحف . كلذ
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 مهنم . هقتعأو هارتشا بذعي ديبعلا نم دحأب رم اذإ قيدصلا ناكو

 ةيراجو « ةريهُف نب رماع مهنمو . باذعلا دشأ هللا يف بذع هنإف . لالب

 نب نامثع- ةفاحق وبأ لاقف . مالسإلا ىلع اهبذعي رمع ناكو « يدع ينبل

 اموق تقتعأ ولف .ًافاعض ًاباقر قتعت كارأ « ينب اي :ركب يبأ هنبال -رماع

 هب دتشا املك لالب ناكو . ديرأ ام ديرأ ينإ :لاقف ؟كنوعنمب ًادلج

 . دحأ  دحأ : لوقي باذعلا

 : ةوعدلا ءادتبا

 نم ىلإ شيرق رافك نم ةعامج ىتأ « مالسإلا رهظ امل : يرهزلا لاقو
 . مهنيد نع مهونتفي نأ اودارأو ‹ مهونجسو مهوب ذعف ‹ مهرئاشع نم نمأ

 ةداتق نب ورمع نب مصاع نع حلاص نب دمحم ينثدح : يذمرتلا لاق

 نينس ثالث ةكمب غلي هللا لوسر ماق» : اولاق . مهريغو نامور نب ديزيو

 مساوملا يفاوي « نينس رشع سانلا اعدف . ةعبارلا يف نلعأ مث . ًايفختسم
 يذو ‹ ةنجمو ‹ ظاكعب مساوملا يفو . مهلزانم يف سانلا عبتي « ماع لك

 دجي الف « ةنجلا مهلو « هبر تالاسر غلبي ىتح هوعنمي نأ مهوعدي :زاجما

 ء ةليبق ةليبق اهلزانمو لئابقلا نع لأسيل ىتح . هيمحيو هرصني ًادحأ

 ‹ برعلا اهب اوكلمتو اوحلفت «هللا الإ هلإ ال» : اولوق « سانلا اهيأ» : لوقيف

 هءارو بهل وبأو «ةنجلا يف ًاكولم متنك متم اذإف . مجعلا اهب مكل نيدتو

 حبقأ قي هللا لوسر ىلع نودريف « باذك ئباص هنإف  هوعيطت ال : لوقي

 وهو . كوعبتي مل ثيح كب ملعأ كتريشع : نولوقيو . هنوذؤيو ءدرلا

 : ىلاعت هلوق هيلع لزن الو «اذکه اونوكي مل تئش ول مهللا» : لوقي

 املف «هاحابصاو» :ىدانف افصلا دعص (04 فذلك تريشعرزنأو ل
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 حْفَس نم مكيلع جرخت نأ ديرت اليخ نأ مكتربخأ ول» : لاق هيلإ اوعمتجا

 . ًابذك كيلع انبرج ام « معن :اولاق «؟يقدصم متنكأ .لبجلا اذه
 ؛كل اب: بهل وبأ لاقف «ديدش باذع يدي نيب مكل ريذن ينإف»: لاق

 آم م َّبَتَو بھ ییآآ دی ْتَّبَت9 : ىلاعت هلوق هللا لزنأف ؟اذهل الإ انتعمج ام

 : 014 جيك امو لان هع عا

 ثالث ًايفختسم هللا ىلإ كِل هللا لوسر اعد : هللا همحر ميقلا نبا لاق
 جركل رص ہے ا ر در ي مع < ديور >

 . 04 َنيكٍرَشمْلاٍنع ضرعأورمْؤناَمِيعَرصَأَف $ : هيلع لزن مث « نینس

 : قيرهأ مد لوأ

 نيكرشملا نم الجر صاقو يبأ نب دعس برض : ةعبارلا ةنسلا يفو

 . باعشلا يف نوعمتجي اوناك قي هللا لوسر باحصأ نأ : كلذو . هّجشف

 . مهوبسف . شيرق نم ةعامج هعمو ءرافكلا نم لجر مهآرف . اهيف نولصيف

 قيرهأ مد لوأ ناكف . همد لاسف ‹ مهنم الجر صاقو يبأ نب دعس برضو

 . مالسإلا يف

 رامع لثم- هباحصأ نم نوفعضتسملا هلوحو سلج اذإ ةَ يبنلا ناكو

 -مههابشأو « لالبو « يمورلا بيهّصو . ْتَرألا نب باّبخو ءرساي نبا

 هللا نم دق هؤاسلج ءالؤهأ : اولاقو ‹ مهب اوءزهتسا شيرق مهب ترم اذإف

 5 سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراحبلا هاور ثيدحلا )01(

 .رجحلا ةروس ٩٤ ةيآ (۲)

 . ماعنألا ةروس ه1" ةيآلا نم (*)

 - مهد
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 00 ا ايدل يف هسا امدح بْن هما فاوركباه نيڏلاو ۾
 أل يلصي ًادمحم تيأر نشل هللاو : لهج وبأ لاقو (4)1َنوُمَلَعَي اوُناَكَوَل

 e لاقف . هاتأف ‹ يلصي هللا لوسر نأ هغلبف . هتبقر ىلع
 لهأ زعأ انأو را لاقف . ول هللا لوسر هرهتناف ؟ةالصلا نع

 يفو )¢ ََلَصادِإاَدْبَع وب ضنيىِرْلا تیرا : ىلاعت هلوق لزنف ؟ءاحطبلا

 نمزعأ ةكم يف ام هللاوف ؟كهن ملأ : لاق هنأ « تاياورلا ضعب

 . ىدان

 ههجو دمحم رفعي : لهج وبأ لاق : لاق ةريره يبأ نع ملسم جرخأو

 ىلع نأطأل هتيأر نئل . ىزعلاو تاللاو : لاقف « معن : ليقف ؟مكرهظأ نيب

 الإ مهأجف امف « هتبقر نأْطَيَل معزو ‹ يلصي وهو كلي هللا لوسر ىتأف . هتبقر
 ران نم قدنخ هنيبو ينيب : لاقو « هيديب يقتيو « هيبقع ىلع صكني وهو

 ةكئالملا هتفطتخال ينم اند ول» : هلي هللا لوسر لاقف . ةحنجأو لوهو

 ءيش وأ ةريره يبأ ثيدح يف يردن ال- : ىلاعت هللا لزنأف «ًاوضع اون

 . (04 َجوْفَتْسْاهاََرْنَأ ني طل نإ َنِإدَلَك » -هغلب

 : ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا

 امل ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب هباحصأ غلي يبنلا رمأ : ةسماخلا ةنسلا يفو

 سانلا ملظُي ال الجر اهيف نإ» :لاقو . ىذألاو باذعلا مهيلع دتشا

 . (هدنع

 رشع ىنثا : ىلوألا ةرجهلا هذه لهأ ناكو . شيرق رجتم ةشبحلا تناكو

 . لحنلا ةروس 4١ ةيآ )١(

 . قلعلا ةروس نم ٠١ « 4 ناتيآلا (۲)

 . قلعلا ةروس ۷ « ” ناتيآلا (۳)
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 هللا يضر نافع نب نامثع : اهيلإ رجاه نم لوأ ناكو . ةوسن عبرأو الجر

 . مهمالسإ موق رتسو . للك هللا لوسر تنب ةيقر هتجوز هعمو « هنع

 ةملس وبأو دوعسم نباو فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلا : جرخ نمو
 ةعاس مهل هللا قفوف ءارس نيللستم اوجرخ . مهنع هللا يضر هتأرماو

 تجرخو « ةشبحلا ىلإ مهولمحف .راجتلل نيتنيفس لحاسلا ىلإ مهلوصو

 ناكو .ادحأ مهنم اوكردي ملف .رحبلا اوءاج ىتح مهراثآ يف شيرق

 ةكم ىلإ اوعجر مث . ناضمرو نابعش ةشبحلاب اوماقأن . بجر يف مهجورخ

 . هنع اوُفكو نع م يودع

 : هناسل ع ناطيشلا ىقلأ 14 كر 50 وتل او

 ركذ ام : نوكرشملا لاقف «ىجترتل نهتعافش نإو « ىلعلا قينارغلا كلت»

 نكلو تيميو ييحيو قزريو قلخي هللا نأ انملع دقو « مويلا لبق ريخب انتهلآ

 نوملسملا هعم دحسو « دجس ةدجسلا غلب املف . هدنع عفشت انتهلآ

 ىصح نم افك هتهبج ىلإ عفر . شيرق نم اخيش الإ . مهلك نوكرشملاو

 ءاديدش انزح غي ىبنلا نزحف .(«)اذه ىنيفكي : لاقو . هيلع دجسف

 )١( ناتيآلا ١19  7٠١مجنلا ةروس نم .

 اهركذ نم نإ : ضايع يضاقلا لاق . ةيهاو قينارغلا ةصق نأ : نوثدحلا ققح دق (»)

 دقو . رازبلا ةياور الإ بحاص ىلإ اهعفر الو . مهنم دحأ اهدنسي مل مهريغو نيرسفملا نم

 امإو . ه | هيف ام هيفو . هركذ ام ىوس « هركذ زوجي قيرط نم فرعي ال هنأ : رازبلا نيب
 ءهرحس لالحو . هتايآ ةمظعو هبولسأ ةوقب نآرقلا ةمظع مهتذخأ نيح نوكرشملا دجس

 قح هالتو . لي هللا لوسر هأرق نيح صخألابو . ةذاخألا هتوالحو « هظافلأ ةبوذعو

 . هتوالت
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 الوولوسر نم كين ِماَمْلسرأاَمَو9 : : للا 0 اف نوح ل نم فاخو
 فن3 نطق تلمع[ سف ومآ طفلا لأ تادا
 . () (1١)تايآلا تاک

 . ملسأ نم ىلع ةدش اودادزاو

 : ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 نع اوفقوت ‹ مهرمأ مهغلبو ‹« ةكم نم ةشبحلا ةرجاهم برق املف

 مهيلع دتشا مث . شيرق نم لجر راوج يف لجر لك لخد مث . لوخدلا
 مهغلب ام مهيلع بعصو « مهرئاشع مهب تطسو شيرق نم باذعلاو ءالبلا

 ىلإ جورخلا يف هك هللا لوسر مهل نذأف . هراوج نسح نم 00 نع

 ناك نإ- الجر نينامثو ةثالث : ةيناثلا ةرملا ىف جرخ نم ةدع تاكو

 . ةأرما ةرشع عست ءاسنلا نمو -رساي نب رامع مهيف

 ةثالث مهنم عجر « ةنيدملا ىلإ غلي هللا لوسر رجاهمب اوعمس املف

 سبحو . ةكمب نالجر مهنم تامو .نامث ءاسنلا نمو . الجر نوثالثو

 . الجر نورشعو ةعبرأ مهنم اردب دهشو . ةعبس

 )١( تايآلا ٥۲ ٠٥١۰٥٤4۰٥۳۰ جحلا ةروس .

 ) )۲يف هيلإ ةراشإلا تمدقت يناثلا لوقلاو ةصقلا يف نيلوقلا دحأ وه انه هركذ ام

 ص ۳٦ .
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 : ةبيبح مأ هجوزي يشاجنلا ىلإ هِي هللا لوسر باتك

 ًاباتك قلي هللا لوسر بتك « ةرجهلا نم عبس ةنس عيبر رهش ناك املف
 تنب ةبيبح مأ هجوزي نأ : هيلإ بتكو . مالسإلا ىلإ هوعدي يشاجنلا ىلإ

 كانه رصنتف . شحج نب هللا ديبع اهجوز عم ةرجاهم تناكو . نايفس يبأ
 : انار كامو

 أرق املف . هباحصأ نم يقب نم هيلإ ثعبي نأ :ًاضيأ هيلإ بتكو
 ‹ ةبيبح مأ هجوزو . هتيتأل هيتآ نأ تردق ول :لاقو . ملسأ باتكلا

 اومدقف . نيتنيفس يف هباحصأ ةيقب لمحو . رانيد ةئامعبرأ هنع اهق دصأو

 . اهحتف دقو « ربيخب لي هللا لوسر ىلع
 : نيملسملا عاجرإ بلطت يشاجنلا ىلإ شيرق ثعب

 ىف انل نإ : اولاقو . ةودنلا راد ىف شيرق تعمتجا :ردب دعب ناك الو
 هلغل ‹ يشاجنلا ىلإ هودهأو ءالام اوعمجاف . ًارأث يشاجنلا دنع نيذلا

 ورمع اوثعبف . مكيأر لهأ نم نيلجر كلذل بدلو هدنع نم مكيلإ عفدي
 الخد املف .رحبلا ابكرف . ةيدهلا عم ()ديلولا نب ةرامعو يصاعلا نبا

 مهنإو « نوحصان كل انموق : الاقو . هيلع املسو « هل ادجس يشاجنلا ىلع
 الجر اوعبتا موق مهنأل كيلع اومدق نيذلا ءالؤه كرذحنل كيلإ انوثعب

 انقيضف ءاهفسلا الإ هعبتي ملو « هللا لوسر هنأ معزي انيف جرخ .اباذك

 لخدي الو دحأ مهنم جرخي ال ءانضرأب بعش ىلإ مهانأجلأو « مهيلع
 كيلإ ثعب ءرمألا مهيلع دتشا املف . شطعلاو عوجلا مهلتقف . دحأ مهيلع

 انيلإ مهعفداو « مهرذحاف . ككلمو كنيد كيلع دسفيل همع نبا

 الو .كل نودجسي ال كيلع اولخد اذإ مهنأ : كلذ ةيآو « مهكيفكنل

 )١( ةعيبر يبأ نب هللا دبع امهعم اوثعب مهنأ : ماشه نبا دنعو .
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 . كنيد نع ةبغر « اهب ىّيحت يتلا ةيحتلاب كنويحي

 بابلاب بلاط يبأ نب رفعج حاص اورضح املف . يشاجنلا مهاعدف

 همالك دعيلف حئاصلا اذه اورم : يشاجنلا لاقف «هللا بزح كيلع نذاتسي»

 هل اودجسي ملو اولخ دف . هتمذو هللا نذإب اولخ ديلف . معن : لاق . لعفف

 كقلخ يذلا هلل دجسن امنإ :اولاق ؟يل اودجست نأ مكعنم ام :لاقف

 انيف هللا ثعبف . ناثوألا دبعن نحنو انل ةيحتلا كلت تناك امنإو . ككلمو

 لهأ ةيحت «مالسلا» يهو . هللا اهيضر يتلا ةيحتلاب انرمأو « ًاقداص ًايبن

 . ةنجلا

 . ليجنإلاو ةاروتلا ىف هنأو « قح كلذ نأ ىشاجنلا فرعف

 . ملكتف : لاق . انأ : رفعج لاقف ؟نذأتسي فتاهلا مكيأ : لاقف

 نأ بحأ انأو . ملظلا الو مالكلا ةرثك كدنع حلصي ال كلم كنإ : لاق

 عمستف ءامهدحأ ملكتيلف نيلجرلا نيذه رّمأف . يباحصأ نع بيجأ

 . انترواحم

 مأ نحن ديبعأ « هلس : يشاجنلل رفعج لاقف . ملكت : رفعجل ورمع لاقف

 لب :ورمع لاقف . مهيلإ انددراف انبابرأ نم انقبأ ًاديبع انك نإف ؟رارحأ

 . مارك رارحأ

 . ةرطق الو : ورمع لاق ؟انم صتقيف قح ريغب امد انقرهأ له : لاقف

 :ورمع لاقف ؟اهؤاضق انيلعف « قح ريغب سانلا لاومأ انذخأ له : لاقف

 . ًاطاريق الو

 ‹« دحاو رمأ ىلع مهو نحن انك : لاق ؟مهنم نوبلطت امف يشاجنلا لاقف

 تقمص



 . هريغ اوعبتاو كلذ اوكرتف . انئابآ نيد ىلع

 لق ؟هومتعبتا يذلا امو « هيلع متنك يذلا اذه ام : يشاجنلا لاقف

 . ينقدصاو

 انك : ناطيشلا نيد وهو هانكرتف هيلع انك يذلا امأ :رفعج لاقف

 ءمالسإلا هللا نيدف : هيلإ انلوحت يذلا امأو . ةراجحلا دبعنو « هللاب رفكن

 . هل ًاقفاوم مرم نبا باتك لثم باتكو لوسر هللا نم هب انءاج

 . كلّسِر ىلعف . ميظع رمأب تملكت : لاقف

 : مهل لاقف . بهارو سيسق لك هيلإ عمتجاف « سوقانلا برضب رمأ مث

 نيبو ىسيع نيب نودجت له ‹ ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ يذلا هللا مك دشنأ
 هب نمآ نَّم : لاقو ‹ ىسيع هب انرشب دق « معن مهللا : اولاق ؟ايبن ةمايقلا موي

 يب رفك دقف هب رفك نمو « يب نمأ دقف

 امو لجرلا اذه مكل لوقي اذام : هنع هللا يضر رفع يشاجنلا لاقف

 ؟هنع مكاهني امو ؟هب مكرمأي

 انرمأيو . ركنملا نع اناهنيو « فورعملاب انرمأيو هللا باتك انيلع أرقي : لاقف

 ال هدحو هللا دبعن نأب انرمأيو . ميتيلا ربو . محرلا ةلصو «راوجلا نسحب
 . هل كيرش

 تضافف . مورلاو توبكنعلا يتروس أرقف . مكيلع أرقي امم أرقا : لاقف

 أرقف . بيطلا ثيدحلا اذه نم اندز :لاقف . عمدلا نم يشاجنلا انيع

 . فهكلا ةروس مهيلع

 . همأو ىسيع نومتشي مهنإ : لاقف . يشاجنلا بضْعُي نأ ورمع دارأف

 ت



 ىتأ املف . مرم ةروس مهيلع أرقف ؟همأو ىسيع يف نولوقت ام : لاقف

 يذقي ام ردق هكاوس نم ةشقب يشاجنلا عفر :همأو ىسيع ركذ ىلع

 . ًاريقن نولوقت ام ىلع حيسملا داز ام هللاو : لاقف . نيعلا
 A AIRC IK مسموع و ساير : 2 ١

 ضيقت مهتيعأ كرت لوسرلا لإ لزنأ امو ُعِمساَدِإَو 8 : ىلاعت هللا لوق لزن هيفو
 اَّلاَنَلاَمَو ب َنيِدِهَشلأ مابك اف اَنَماَءآَنير َنولوُي حلا نما وو عام عملا ترم ص ت لے صر ر را E وف رح م نا عطار هور س م

 2 عسر

 . ()تایآلا ( نحل ِماَتَءآَجاَمَو هاب نم
8 
 دل

 يضرأب مويس متنأف اوبهذا : لاق مث .رفعج ىلع يشاجنلا لبقأف

 بزح ىلع مويلا («)ةداوه الف . مرغ مكبس نم -نونمآلا مويسلاو-

 . ميهاربإ

 : ىشاجنلا توم

 يلصي امك هيلع ىلصف خدي هللا لوسر جرخ « يشاجنلا تام الو

 لزنأف . ةشبحلا ضرأب تام جلع ىلع يلصي : نوقفانملا لاقف . زئانجلا ىلع
 ل رر صا د مس ار يو مو مد ب و اص و سنار ١

 َلِزنأ امو كيل لزنأ امو هاب نمو ي نمل بت ڪلا لهآ مدل : ىلاعت هللا

 . ("ةيآلا 4 هلل َنِعْسَح ميل

 . ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق ناك مهبلط يف شيرق لاسرإ نإ : ليقو

 نب مقرألا راد يف هلي هللا لوسر رتتسا ةوبنلا نم سمخ ةنس يفو

 . مقرألا يبأ

 )١( تايآلا ۸۳ ٠  86 ۰۸٤ةدئاملا ةروس .

 )*( ةصخر الو ةاباحم ال يأ .

 ) )۲نارمع لآ ةروس ۱۹۹ ةيآلا نم .
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 : بلطملا دبع نب ةزمح مالسإ
 . رمعو بلطملا دبع نب ةزمح ملسأ : ةسداسلا ةنسلا يفو

 لانو هاذآف ءافصلا دنع لي هللا لوسرب لهج وبأ رم : قاحسإ نبا لاق

 تناكو . دجسملا لخدو غي هللا لوسر ماقف .تكاس ةَ هللا لوسرو « هنم

 لوقي ام عمست ءافصلا ىلع اهل نكسم يف ناعدج نب هللا دبعل ةالوم

 ٌرَعَأ : ىمسي ناكو . هسوق ًاحشوتم صنقلا نم ةزمح لبقأو . لهج وبأ

 . بضغف . لهج يبأ نم تعمس امب ناعدج نبا ةالوم هتربخأف . شيرق

 اي :ةزمح هل لاقف -هموق يدان يف سلاج لهج وبأو- دجسملا لخدو

 تدشن ندوتلاب هير a يح وبا وساق روكا دمت

 : لهج وبأ لاقف . مشاه ونب راثو . موزخم ينب نم لاجر راثف . ةحضوُم
 نأ شيرق تملعف .ًاحيبق ًابس هيخأ نبا تببس ينإف . ةرامع ابأ اوعد

 . هنم نولاني اوناك ام ضعب هنع اوفكف . َّرَع دق هلي هللا لوسر

 : هنع هللا يضر رمع مالسإ

 بحأب مالسإلا زعأ مهللا» : لاق ِكِي هللا لوسر نأ رمع نبا نعو

 ناكف «ماشه نب لهج يبأ وأ . باطخلا نب رمع امإ : كيلإ نيلجرلا

 . ()هنع هللا يضر رمع : هللا ىلإ امهبحأ

 : هنع هللا يضر رمعل لاق هنأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو

 هللا حرش مث . مايأ ةثالثب يلبق ةزمح ملسأ» : لاقف ؟قورافلا تيمس مل

 ىف امك ًاعوفرم ىقهيبلاو دعس نباو يذمرتلاو هدنسم یف نفخ هاور ثيدحلا )001(

 . افلا فشك
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 . مقرألا راد يف وه : يل ليقف هنع تلأسف . هلي هللا لوسر ةمسن نم

 يف هلي هللا لوسرو ءرادلا يف ًاسولج هباحصأ يف ةزمحو- رادلا تيتأف

 ؟مكلام : ةزمح مهل لاقف . موقلا عمجتساف « بابلا تبرضف -تيبلا

 ةرتن ينرتن مث . يبايث عماجمب ذخأف . هلي هللا لوسر جرخف ءرمع : اولاقف

 : تلقف ؟رمع اي هتنمب تنأ ام : لاقف . يتبكر ىلع تعقو نأ كلامتأ مل

 اهعمس ةريبكت رادلا لهأ ربكف « هللا لوسر كنأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ؟انييح وأ انتم نإ . قحلا ىلع انسلأ « هللا لوسر اي تلقف . دجسملا لهأ

 انجرخف « نجرخنل قحلاب كثعب يذلاو ؟ءافتخالا ميفف : تلقف . ىلب : لاق

 -نحطلا ديدكك ديدك هل- فص يف انأو . فص يف ةزمح . نيفص يف

 مهبصي مل ةبآك مهتباصأ شيرق انيلإ ترظن املف . دجسملا انلخد ىتح

 . «قورافلا : قلي هللا لوسر ينامسف . طق اهلثم

 ءًاقلح تيبلا لوح انسلج هنع هللا يضر رمع ملسأ امل : بيهص لاقو

 . انيلع ظلغ نمم انفصنتساو انفطف

 : غلي هللا لوسرل بلاط ىبأ ةيامح
 ا

 وبأ عنص ام اوأرو « ىوقيو هرمأ ديازتي ٍ : هللا لوسر نأ شيرق تأر املو

 دهنأ اذه « بلاط ابأ اي : اولاقف ‹ ديلولا نب ةرامعب هيلإ اوشم . هب بلاط

 نيدو كنيد فلاخ يذلا اذه انيلإ عفداو هذخف . هلمجأو شيرق يف ىتف

 ينوطعت « يننوموست امسئب : لاقف . لجرب لجر وه امنإف « هلتقنف كئابآ
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 : لفون نب يدع نب معطملا لاقف ؟هنولتقت ينبا مكيطعأو مكل هيبرأ مكنبا

 لكب كنم صلختلا ىلع اودهجو . كموق كفصنأ دق « بلاط ابأ اي

 عنصاف « ينال ذخ ىلع تعمجأ كنكلو ‹ ينومتفصنأ ام هللاو : لاق . قيرط

 . كل ادب ام

 . هكيفكنف هنيبو اننيب ىلخُت نأ امإ : بلاط ىبأل ةكم فارشأ لاقو

 نبا يكراتب انسل انإف ءانبرحل عمجأ وأ « هيلع نحن ام لثم ىلع كنإف

 نم صلختلا انبلط دقف ءانع فكي وأ هكلهن ىتح ءاذه ىلع كيخأ

 . صلخي هنأ نظن ام لكب كبرح

 كموق نإ « ىخأ نبا اي : هل لاقف « هِي هللا لوسر ىلإ بلاط وبأ ثعبف

 ال ام ىنلمحت الو ‹ كسفن ىلعو ىلع قبأف ءاذكو اذك اولاقو « ىنوءاج

 : غلو لاقف . كلوق نم نوهركي ام كموق نع ففكاف . تنأ الو انأ قيطأ

 رمألا اذه تكرت ام « يراسي ىف رمقلاو ىنيمب يف سمشلا اوعضو ول هللاو»

 ال هلاوف ‹ كرمأ ىلع ضما : لاقف «هبلط ىف كلهأ وأ « هللا هرهظُي ىتح

 . ًادبأ كملسأ

 ريغ ‹ بلطملا ونبو مشاه ونب هباجأف هترصن ىلإ هبراقأ بلاط وبأ اعدو

 : بلاط وبأ لاقو « بهل يبأ

 انيفد بارتلا يف دسوأ ىتح مهعمجب كيلإ اولصي نل هللاو

 انويع كنم كاذب ٌرقو رشباو ةضاضغ كيلع ام كرمأب عدصاف

 انيمأ مث تنكو « تقدص دقلو يحصان كنأ تفرعو « ينتوعدو

 انيد ةيربلا نايدأ ريخ نم هنأب تفرع دق انيد تضرعو
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 انيبم كاذب ًاحمس ينتدجول ةبسم راذح وأ ةمالملا الول

 : بعشلا يف مشاه ينب راصح

 تعمتجا : قل هللا لوسر عنم ىلع -مهرفاكو مهنمؤم- اوعمتجا الو

 اولخدي الو مهوعيابي الو ‹ مهوسلاجي الأ ىلع مهرمأ اوعمجأف . شيرق

 اهيف ةفيحص كلذب اوبتكو . لتقلل وَ هللا لوسر اوملسُي ىتح . مهتويب
 مهب مه ذخأت الو «ادبأ الم مشاه ينب نم اولبقي الاد قيثاومو دوهع

 هيف اوثبلف هبعش اولخدي نأ بلاط وبأ مهرمأف «لتقلل هوملسي ىتح ةفأر

 نوكرتي الف . قاوسألا مهنع اوعطقو « ءالبلا مهيلع دتشاو . نينس ثالث

 هنم ءيش لصي نأ هوعنمو . هورتشاف اورداب الإ ًاعيب الو ةكم لخدي ًاماعط

 ءارو نم نوغاضتي مهئاسن تاوصأ عمسي ناك ىتح . مشاه ينب ىلإ

 ءبعشلا لخدي مل نمم ملسأ نم ىلع اودتشاو .عوجلا نم بُعشلا

 ذخأ اذإ بلاط وبأ ناكو « ًاديدش الازلز اولزلزو ةنتفلا تمظعو « مهوقثوأف
 ىري ىتح . هشارف ىلع عجطضي نأ هي هللا لوسر رمأ , مهعجاضم سانلا

 همع ينب وأ هناوخإ وأ هينب دحأ رمأ سانلا مان اذإف . هلايتغا دارأ نم كلذ

 . مهشُرُف دحأ يتأي نأ هرمأو . كلي هللا لوسر شارف ىلع عجطضاف

 : اهيف لاق يتلا ةروهشملا ةيماللا هتديصق بلاط وبأ لمع كلذ يفو

 لئاسولاو ىّرُعلا لك اوعطق دقو ومهيف دوال موقلا تيأر اكلي

 ليازملا ودعلا رمأ اوعواط دقو ىذألاو ةوادعلاب انوحراص دقو

 ةحمس ءارمسب يسفن مهل تربص

 لواقملا ثارت نم بضع ضيبأو

 ےک



 يترسأو يطهر تيبلا دنع ترضحأو

 لئاصولاب هباوثأ نم تكسمأو

 لطابب حلم وأ ءوسب انيلع نعاط لك نم سانلا برب ذوعأ

 ةظيغمب انل ىعسي حشاك نمو

 لواحي مل ام نيدلا يف قحلم نمو

 لزانو ءارح يف ىقريل قارو هناكم ًاريبَق ىّسرأ ْنَمو ءروثو

 ةكم نطب نم -تيبلا قح- تيبلابو

 لفاغب سيل هللا نإ - هللابو

 لئاصألاو ىحضلاب هوفنتكا اذإ هنوحسميذإ دوسملا رجح ابو

 لعان ريغ ًايفاح هيمدق ىلع ةبطر رخصلا يف ميهاربإ ئطومو

 لثامتو ةروص نم امهيفامو افصلا ىلإ نيتورملا نيب طاوشأو

 هل اودمع اذإ , ىصقألا رعشملابو

 لباوقلا جارشلا يضفم ىلإ لالإ

 بكار لك نم هللا تيب جح نمو

 لجار لك نمو ءرذن يذ لك نمو

 ؟لزانمو ةمرح نم اهقوف لهو ىنم نم لزانملاو عّمَج ةليلو

 ؟لداع هللا يقتي ذيعم نم لهو ؟ذئاعل ذاعم نم اذه دعب لهف

 لبالب يف مكرمأ الإ نعظنو ةكم كرتن هللا كنوز باک
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 لضاننو هنود نعاطت الو اد يزبن هللا تيبو متبذك

 لئالحلاو انئانبأ نع لّهذنو هلوح عرض ىتح هملسنو

 ومكيلإ ديدحلا يف موق ضهنيو

 لصالصلا تاذ تحت اياورلا ضوهن

 لثامألاب انُقايسأ نَسِبَتْلَتَل  ىرأ ام دج نإ هللا رمعل انإو

 لساب ةقيقحلا يماح ةقث يخأ عدْيَمَس باهشلا لثم ىتف يفكب

 اديس -كلابأ ال- موق كرت امو

 لكاوم برذ ريغ رامذلا طوحي

 لمارألل ةمّصع ىماتيلا عيبر ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 لضاوفو ةمرح يف هدنع مهف مشاه لآ نم كآلٌُهلا هب ذولي

 حشاك لوق انب عمست ال ةبتعف

 لئاغد يذ ضغبم . بوذك دوسح

 لواقملا ماظع نم ّلْيَق رم امك ًاضرْعُم ينع نايفس وبأ رمو

 لفاغب كنع تسل ينأ معزتو ههايم درو دجن ىلإرفت

 لئالجلا رومألا دنع مظعم الو ةدجن موي يف كل ذخأ مل « معطُمَأ

 -ةهم-



 ةَّطخ كوماس موقلا نإ « معطمأ

 الفونو سمش دبع انع هللا ىزج

 مكموق ريخ ومتنأ فانم دبعف
 لا متنأف ءرلق بطَح ًاثيدح متنكو

 هدعن تخأ نباو قيدص لكف

 ةرم نب بالك نم اطهر نأ ىوس

 .ه 66 م6

 يلكآب تسلف لكوأ ىتم ينإو

 لجآ ريغ الجاع رش ةبوقع

 لغاو لك مكرمأ يف اوكرشت الف

 لجارمو رّدقأ باطح نآ

 لئاط ريغ هبغ اندجو يرمعل
 0 ص -

 ا م كو
 دمحاب ادجو تفلك دقل يرمعل

 لمؤم يأ سانلا يف هلثم نمف
 شئاط ريغ « لداع ديشر ميلح

 ةبسب ءيجأ نأ الول هللاوف

 ةلاح لك ىلع هانعبتااتكل

 بذكم ال اننبا نأ اوملع دقل
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 هتيمحو « هنود ىسلنب تبدح

 ؟لضافتلا دنع ماكحلا هساق اذإ

 لفاغب هنع سيل اهلإ يلاوي

 لفاحملا ىف انخايشأ ىلع رَجُت

 لطابألا لوقب ىنعُي الو ءانيدل

 لكالكلاو ىرذلاب هنع تعفادو
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 : ةفي لآ 0 سو

 لصي ناكو . يؤل نب رماع ينب نم ورمع نب ماشه ىشم كلذ دعب مث

 ةيمأ يبأ نب ريهز ىلإ ىشم- ماعطلاب ليللاب ةيفخ بعشلا يف مشاه ينب

 تيضرأ ءريهز اي : لاقو- بلطملا دبع تنب ةكتاع همأ تناكو -ىموزخلا

 « كحيو : لاقف ؟ملعت ثيحب كلاوخأو « بارشلا برشتو ماعطلا لكأت نأ

 ىف تمقل رخآ لجر ىعم ناك ول هللاو امأ ؟دحاو لجر انأو عنصأ امف

 انغبأ : لاق . ماشه نب يرتخبلا وبأ : لاق . ًاثلاث انغبأ : لاق . انأ لاق « اهضقن
 . يدع نب معطملا : لاق . ًاسماخ انغبأ : لاق . دوسألا نب ةعمز : لاق . ًاعبار
 . ةفيحصلا ضقنب مايقلا ىلع اودقاعتو . نوجحلا دنع اوعمتجاف : لاق

 -اهب ةقدحم شيرقو- ةبعكلا ىلإ اوءاجف ءاهب أدبأ انأ :ريهز لاقف

 سبلنو ‹ بارشلا برشنو « ماعطلا لكأن انإ . ةكم لهأ اي :ريهز ىدانف

 ةفيحصلا هذه َقَشُت ىتح دعقأ ال هللاو « ىكلَه مشاه ونبو « بايثلا
 . ةملاظلا ةعطاقلا

 ام بذكأ هللاو تنأ : ةعمز لاقف . قشت ال هللاو . تبذك : لهج وبأ لاقف

 . تبتك نيح اهتباتك انيضر

 . هيلع راقن الو اهيف بتك ام ىضرن ال « ةعمز قدص : يرتخبلا وبأ لاقو

 ىلإ أربن . كلذ ريغ لاق نم بذكو . امتقدص : يدع نب معطملا لاقف

 . اهيف بتك امو اهنم هللا

 . كلذ وحن : ورمع نب ماشه لاقو

 . ناكملا اذه ريغب هيف َرووُسُت « ليلب ىضق دق رمأ اذه : لهج وبأ لاقف

 اس ۰



 ءهتسحل الإ هلل امسا كرتت ملف ‹ ةضّرألا مهتفيحص ىلع هللا ثعبو

 عنص يذلا ىلع هلوسر هللا علطأو . ةعيطقو ملظو كرش نم اهيف ام يقبو

 . ينتب ذك ام بقاوثلاو ال : لاقف . همعل كلذ ركذف مهتفيحصب

 وهو دجسملا ىتأ ىتح . بلطملا دبع ينب نم ةباصعب يشي قلطناف
 اوتأو ءراصحلا ةدش نم اوجرخ مهنأ اونظ مهوأر املف . شيرق نم لفاح

 هلعل .رمأ ثدح دق :لاقف . بلاط وبأ ملكتف . لي هللا لوسر مهوطعيل

 نأ ةيشخ كلذ لاق امنإو- مكتفيحصب اوتئاف . ًاحلص مكنيبو اننيب نوكي نأ

 نوكشي ال نيبجعم اهب اوتأف -اهبذوتأي الف ءاهب اوتأي نأ لبق اهيف اورظني

 اوعجرتو اوئيفت نأ مكل نآ دق :اولاق , مهيلإ عوفدم هِي هللا لوسر نأ

 ينبا نإ « فّصَن هيف ًارمأ مكنيطعأل : بلاط وبأ لاقف . مكموق ةكلهل ًارطخ

 يف يتلا ةفيحصلا هذه نم ءيرب لجو زع هللا نأ -ينب ذكي ملو- ينربخأ

 نإف . مكتعيطقو ‹ مكردغ اهيف كرتو « اهيف هل مسا لك احم هنأو « مكيديأ

 ناك نإو . انرخآ نع تومن ىتح مكيلإ هملسن ال هللا وف « ًاقح لاق ام ناك
 دق :اولاق هومتييحتسا وأ ‹ هومتلتقف مكل هانعفد « الطاب لوقي يذلا

 نم رحس اذه :اولاقف . ربخأ امك اهودجوف ةفيحصلا اوحتفف «انيضر

 . هيلع مه ام رش ىلإ اوداعو اوسكتراف ‹ مكبحاص

 بلاط وبأ لاقو -مدقت امك- اودقاعت نيذلا رفنلا كلذ دنع ملكتف

 ‹ يشاجنلا حدميو . ةفيحصلا ضقن ىلع اودقاعت نيذلا رفنلا حدمي ًارعش

 : هنم

 دشريو مزحب ىَدُهُي الم ىلع اوعباتت نوجحلاب اطهر هللا ىزج

 درجأ عردلا فرفر يف ىشم اماذإ هنأك رقص لك اهيلع ناعأ

 ١ه



 دجمأو زعأ مه لب « ةلواقم مهنأك نوجحلا بنج یدل ًادوعق

 . حتفلا موي ورمع نب ماشه ملساو

 ةنس يف مهجورخ ناكو . سانلا اوطلاخو مهبعش نم مشاه ونب جرخو

 . رهشأ ةتسب اهدعب بلاط وبأ تامو . ةوبنلا نم رشع

 . مايأب بلاط يبأ توم دعب اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةجيدخ تتامو

 ‹ همعو ةجيدخ توم دعب هموق نم قلو هللا لوسر ىلع ءالبلا دتشاف

 . كلذ نم هللا مهعنمف . هلتق اودارأو , ىذألاب هوفشاكو « هيلع اوأرجتو

 دقو . مهترضح» امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاق

 لثم انيأر ام : اولاقف . لَك هللا لوسر اورك ذف .رّجحلا يف مهفارشأ عمتجا

 يف مه امنيبف ءانتعامج قرفو . انءابآ متشو . انمالحأ هفّس « هيلع انربص

 . «هوزمغ مهب رم املف . نكرلا ملتساف لبقأ ذإ « كلذ

 مهنأو «حب ذلاب مكتئج دقل» : ةيناثلا ىف مهل لاق هنأ : ثيدح ىفو

 . ()[دشار فرصناف « الوهج تنك ام . مساقلا ابأ اي : هل اولاق

 مكاتأ اذإ ىتح « مكنم غلب ام متركذ : اولاقف اوعمتجا دغلا نم ناك املف

 هيلإ اوموق اولاقف ‹ مهيلع علط ذإ . كل ذك مه امنيبف « هومتكرت نوهركت ا

 ماقو « هئادر عماجمب اذخآ طيعم يبأ نب ةبقع تيأر دقلف ؛ دحاو لجر ةبثو

 . ؟هّللا يبر لوقي نأ الجر نولتقتأ : لوقي « يكبي وهو هنود ركب وبأ

 سنوي نع رابجلا دبع نب دمحأ نع مصألا نع مكاحلا نع يقهيبلا هاور ثيدحلا )١(
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 كردأ :اولاقف . ركب يبأ ىلإ خيرصلا ىتأف» : ءامسأ ثيدح يفو

 ‹ مكليو : لوقي وهو جرخف « عبرأ رئادغ هلو اندنع نم جرخف « كبحاص

 عجرف . ركب يبأ ىلع اولبقأو « هنع اوهلف ؟هللا يبر لوقي نأ الجر نولتقتأ

 . «هعم عجر الإ رئادغ نم ًائيش سمي ال انيلإ

 مهدحأ ىتأف « هنوري مهفارشأ نم طهرو « تيبلا دنع يلصي ناك ةرمو

 . هرهظ ىلع هامرف . روزج السب

 لاق امك مهنكل . قحلا وه هب ءاج ام نأو « هتنامأو هقدص نوملعي اوناكو
 راس حاس ع ص ت

 . 004 َنوُدَحَجَيَسَأت ات نوال و تت وک یال مق » : ىلاعت هللا

 « قيرش نب سنخألا مهيفو « هعم ةعامجو « لهج ابأ نأ» : يرهزلا ركذو

 ابأ اي : لهج ىبأل سنخألا لاقف « ليللا ىف لكي هللا لوسر ةءارق اوعمتسا

 دبع ونبو نحن انعزانت : لاقف ؟دمحم نم تعمس اميف كيأر ام : مكحلا

 ىتح . انيطعأف اوطعأو . انلمحف اولمحو . انمعطأف اومعطأ : فرشلا فانم

 ىحولا هيتأي ىبن انم : اولاق « ناهر ىسرفك انكو « بكرلا ىلع انيثاجت اذإ

 . «ادبأ هقدصن الو ءادبأ هل عمسن ال هللاو ؟اذه كردن ىتمف !ءامسلا نم

 انيف : اولاق يِّصُق ينب نكلو « قح لوقي ام نأ ملعأل ينإ» : ةياور يفو

 انيف : اولاق . معن : انلقف « ةباجحلا انيفو : اولاق . معن : انلقف : ةودنلا

 . «هوحن هركذو- معن : انلقف . ةياقسلا

 : فهكلا لهأو حورلا نع مهلاؤس

 . هرمأ نع مهنولأسي باتكلا لهأ ىلإ نولسري اوناكو

 )١( ةيآلا نم ٠۴ ماعنألا ةروس نم .

° 



 ةبقعو « ثراحلا نب رضنلا شيرق تثعب : سابع نبا نع قاحسإ نبا لاق

 ءدمحم نع مهالس :امهل اولاقف « ةنيدملاب رابحأ ىلإ « طْيَعُم يبأ نبا
 ملع نم اندنع سيل ام مهدنعو . باتكلا لهأ مهنإف . هتفص مهل افصو

 . ءايبنألا

 امهل تلاقف . هرمأ مهل افصوو هنع مهالأسف « ةنيدملا امدق ىتح اجرخف

 الإو ‹ لسرم يبن وهف نهب مكربخأ نإف ‹ ثالث نع هولس : دوهيلا رابحأ

 ؟مهرمأ ناك ام : لوألا رهدلا يف اوبهذ ةّيتف نع هولس . لوقتم لجر وهف

 قراشم غلب دق فاّوط لجر نع هولسو . بيجع ثيدح مهل ناك دق هنإف

 ؟وه ام حورلا نع هولسو ؟هؤبن ناك امف . اهبراغمو ضرألا
 نيبو مكنيب ام لصفب مكانئج دق :اولاقف .ةكم امدق ىتح البقأف

 اوءاجف . اهب انورمأ ءايشأ نع هلأسن نأ : دوهي رابحأ انربخأ دق . دمحم

 ةروسب ليربج هءاجف . دوهيلا رابحأ مهربخأ امع هولأسف « كلي هللا لوسر
 هءاجو ‹ فاّوْطلا لجرلاو « ةيتفلا رمأ نم . هنع هولأس ام ربخ اهيف فهكلا

 . ()ةيآلا © وُرلاٍنَع كلتولكشيو » هلوقب
 اوركنأ امل هلوسر ةوبن ركذو هدمحب ةروسلا حتتفاف : قاحسإ نبا لاق

 ىنعي (04 َبئكْلَاو ربع َلَعَلَرْنَأ ىَزأ اوي يلا # : لاقف . كلذ نم هيلع
 ےس ےس ےس

 ر ودا صج ی ر

 ¥ اجوعهللعجرولو 8 كتوبن نم هولأس ام قيقحت يأ « ينم لوسر كنأ

 مأ# : لاق نأ ىلإ -ةروسلا ريسفت ركذو- هيف فالخ ال . الدتعم هلزنأ يأ

 )١( ءارسإلا ةروس نم 86 ةيآلا نم .

 ) )۲ةيآلا نم ١ فهكلا ةروس .

SI 



 نم اوأر ام : يأ ()4 ايجات َنِمْأناكو يقَرلاَو فْهَكْلا َبنَحَصَأَّنَأ َتْبِسَح

 وه ام يججح نم دابعلا ىلع تعضو اميفو « قئالخلا رمأ يف يتردق

 : بجعأو كلذ نم مظعأ

 نأش نم مظعأ ةنسلاو باتكلا نم كتيتآ يذلا : سابع نبا نعو

 امان مهم نإف اوركذ ام ىلع رمألاو نابع نيا لاق فيكلا ناحضا

 داعم 0 هلآ ةيآ 0 ا هللا 0 ا ةلاد ةيآ : ةنس ةئامثالث
4 

EE 

 و صا

 داعت له « مهنامز يف ا دق ديالا ناكو (74آهيِف رال فك

 داعم ىلع ةلاد ةيآ هللا مهلعجف ؟نادبألاو حاورألا مأ ؟اهدحو حاورألا

 ةلاد ةيآ ءرشب همّلَعُي نأ ريغ نم « مهتصقب لي يبنلا رابخإو « نادبألا

 « هللاب ناميإلا : ةثالثلا لوصألا ىلع ةلاد ةيآ مهتصق تناكف . هتوبن ىلع

 . كلذ نم بجعأ وه ام هللا تايآ نمف : اذه عمو . رخآلا مويلاو « هلوسرو

 اهنع هولأس يتلا تايآلا هذه نع مهلاؤس ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 نيرا ىِذ نع كوكس » : لاقف ؟بذاك وأ ٠ قداص يبن وه له : اوملعيل
 رو ہا 3<

 تیا -هيوخِل و ف سوب ف ناک : هلوقو )¢4 کھ

 . 043 فرفع و لوق ىلإ تلا
 نم دحأ هملعي ال يذلا . ىضاملا بيغلاب هرابخإ نم ءولمم نآرقلاو

 )١( فهكلا ةروس 4 ةيآ .

 . فهكلا ةروس ۲١ ةيآلا نم (۲)

 . فهكلا ةروس نم 47-48 نم تايآلا (۳)

 . فسوي ةروس نم /1-١٠١7 نم تايآلا )٤(

 ه٠١6 —



 . مهريغ ةهج نم الو « ءايلوألا ةهج نم ال « ءايبنألا ةهج نم الإ . رشبلا

 ىلع عطاق ناهربو ةيآ هيفف .رشب نم اذه ملعتي ال ب هنأ اوفرع دقو

 . هتوبنو هقدص

 : (رحس» نآرقلا يف ذ ةريغملا نب ديلولا لوق

 . لك يبنلا ىلإ ءاج « ةريغملا نب ديلولا نإ» : لاق سابع نبا نعو

 یونی يتضرر رشا او هيلع أرقف . يلع أرقا : لاقف
 و2 م

 هيلع نإو . ةوالحل هل نإ هللاو : لاقف . داعأف . دعأ : لاقف (١)ةيآلا « رمل

 . هيلع ىَلْعُي الو ولعيل هنإو « قدغمل هلفسأ نإو . رمثمل هالعأ نإو . ةوالطل

 اركب انه لوفي انوي هتف اه فلا

 كموق ا و ابأ كلذ غلبو» : ةياور يفو

 اغ ضوعتل دمحم تيتأ : لاق ؟ملو : لاق الام كل اوعمجي نأ نوديري

 غلبي الوق هيف لقف : لاق . الام اهرثكأ نم ينأ شيرق تملع دق ق : لاق . هلبق

 ينم راعشألاب ملعأ مكيف ام هللاوف ؟لوقأ اذام : لاق : هل ركنم كنأ : كموق

 . «خلإ

 مدقتس» -مسوملا رضح دقو- مهل لاق ةريغملا نب ديلولا نأ ةياور يفو

 اوعمجأف . مكبحاص رمأب اوعمس دقو « بناج لك نم برعلا دوفو مكيلع
 : لاقف . لقف تنأف : اولاقف . ًاضعب مكضعب بذكيف « اوفلتخت الو «ًايأر هيف
 الو , ناهكلا ةمزمزب وه ام : لاق نهاك : لوقن : اولاق . عمسأ انأو اولوق لب

 نونجلا انيأر دقل . نونجمب وه ام : لاق « نونجم :لوقن اولاق . مهعجس

 لاق . رعاش لوقن اولاق . هجلاخت الو هتسوسو الو « هقنخب وه امف . هانفرعو

 )١( ةيآلا نم  4٠لحنلا ةروس نم .

 كل ۱۰ =



 ‹ هضوبقمو هضيرقو « هجزهو هزجر :رعشلا انفرع دقل .رعاشب وه ام
 ةرحسلا انيأر دقل .رحاسب وه ام : لاق ءرحاس لوقن :اولاق . هطوسبمو

 ؟سمش دبع ابأ اي لوقن امف : اولاق ‹ مهثفن الو مهدقعب وه امف « مهرحسو

 نأ « لوقلا برقأ نإو  لطاب هنأ فرع الإ اذه نم ءيش نم لوقن ام : لاق

 ءرملا نيبو .هجوزو ءرملا نيبو « هيخأو ءرملا نيب قرفي ءرحاس : اولوقت
 الإ دحأ مهب رمي ال . سانلل نوسلجي اولعجف . كلذب هنع اوقرفتف هتريشعو

 ٌتَقْلَحَنَمَوِْفَرَد # ةريغملا نب ديلولا يف هللا لزنأف . لي هللا لوسر هورذح

 . 00ركسِوِلْصْأَس ط : هلوق ىلإ ادو
 كي هللا لوسر يف لوقلا نوفنصي هعم اوناك نيذلا رفتلا يف لزنو

 . افانصأ يأ (74َنيِضِعَناَُمْلااوْلَعَجَنيِدَلا# : هللا دنع نم هب ءاج اميفو

 هللا لوسر نولأسي اوناكو

 . هناحبس هللا اهدارأ

 :رمقلا قاقشنا

 لزنأو .رمقلا قاقشنا مهارأف ‹ ةيآ مهيري نأ :هولأس مهنأ كلذ نمف
 ¥ . لق 3 5 "ا 3 مس 1
 ٍرْمألكَو# : هلوق ىلإ تايآلا 4 رمقلاّشناو ةعاّسلاٍ برتفأ # : هلوق
 ام لثم اوأر اوناك نإف ,رافُسلا ىلإ اورظنا ء مكرحس : اولاقف 74ٌرقَتَسُم

 . انيأر : اولاقف . هجو لك نم اومدقف . قدص دقف متيأر

 ةمكحل « هب هللا مهيتأي ام اهنمف « تايآلا قي

 )١( نم تايآلا ١١- 55رثدملا ةروس نم .

 ) )۲ةيآلا  4١رجحلا ةروس نم .

  (r)رمقلا ةروس 1-۳ نم تايآلا :

- ۱۷ = 



 هنم ةبغر -نوحرتقي يتلا- تايآلا نم بلط ابر للك هللا لوسر ناکو

 باذع بجوت لب .ىدهلا مزلتست ال :اهنأب باجيف « مهنايإ يف
 .اهب بذك نمل لاصئتسالا

 «رفاكلا بلق ىلع هعبط عم « ةريثكلا تايآلا رهظي دق هناحبس هللاو
A 8ل هي ےک ر وحرس 2 سك ب د مم 6 واس مال 1 8  

 4اَبيَنِْمْؤيل هياء ءاَج نيل مدكمَتأ دج اواو مسْفْأَو» : ىلاعت لاق « نوعرفك
 رس ل س زم لا لغزو 3 ےک هج راس د موسي <

 َلِسْرت نأآتعتمامَو 9 : ىلاعت لاقو 4)١ نوله مهر ڪک آ کلو » هلوق ىلإ

 . ("ةيآلا © َنوَُودل َب دَ نً لإ تْيآلا
 اهب بذك نأ الإ اهب لسري نأ هعنم ام هنأ : ىلاعتو هناحبس نيب

 . لاصئتسالا باذع اوقحتسا : كلذك ءالؤه بذك اذإف « نولوألا

 لهأ هلأس» : لاق . سابع نبا نع ثيدحلا لهأو . ريسفتلا لهأ ىورو

 . اوعرزي ىتح لابجلا مهنع يّحَتُي نأو ء ًابهذ افصلا مهل لعجي نأ ةكم

 نإف ءاولأس يذلا مهيتؤن نأ تئش نإو « مهب ينأتسن تئش نإ : هل ليقف

 : هللا لزنأف « مهب ينأتسأ لب : لاقف . مهلبق نم كله امك ءاوكله اورفك

 . ةيآلا © َنوُلَودْلااَبَبَدَكَدَآَلِإِت يآ َل سر كآََماَمَو »
 ‹ ةمألا اهيأ مكل ةمحر : لاق . ةيآلا يف نسحلا نع متاح يبأ نبا ىورو

 تناكو . مكلبق نم باصأ ام مكباصأ : اهب متبذكف « تايآلاب انلسرأ ول انإ

 َنمِمهيَأَتاَمَو $ : ىلاعت لاق . اهب نونمؤي الف . ةيآ دعب ةيآ مهيتأت تايآلا

 )١( نم تايآلا ١11-1١94 ماعنألا ةروس نم .

 -املا



 200 وس ےس

 قدص نوريس مهنأو « اهنع نوضرعيف مهيتأت تايآلا نأب هناحبس ربخأ

 يه يتلا بونذلاب مهلبق ناك نم هللا كلهأ امك « لسرلا هب تءاج ام

 ىَرَمْلأ َكَِهُم كير نامو : لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف « لسرلا بيذكت
 مهيلع لزنأ ول مهنأب مهرفك ةدشب ربخأو (0ةيآلا 4الوْسَراَهَُلفَتَحبَّقَح
 لعج ول هنأ هناحبس نيبو . هب اوبذكل مهيديأب هوسملف ساطرق يف ًاباتك
 اوري نأ نوعيطتسي ال اوناك ذإ ‹ لجرلا ةروص ىلع هلعجل اكلم لوسرلا

 مهنظل ‹ مهيلع سبللا عقي ذئنيحو . اهيلع اوقلخ يتلا مهروص يف ةكئالملا

 َنمالرجَمت نح كَل صوت ناولو * یلاعت لاقو . ًاكلم ال ًارشب لوسرلا
 وا چ

 . (27تايآلا «اًعوبنيض رألا

 باذع مهاتأل :اونمؤي مل مث ءاهيلإ اوبيجأ ول تايآلا هذهو

 ةمئاق ةجحلاو ‹ةجحلل ةماقإ لب .ناميإلا بجوت ال يهو « لاصئتسالا

 ضرألا نم انل رجفت ىتح» : مهلوق نإف حلصي ال ام ًاضيأ يهو . اهريغب

 ىلاعتو هناحبس هللاو . عرز اذ ايداو ريصيف « ةكمب اهريجفت يضتقي «اعوبني

 ام هدنع نوكي الثل ‹ عرز يذ ريغ داوب هتيب لعج نأ : هتمكح قباسب ىضق

 . ايندلل مهجح نوكيف . ايندلا نم هيف سوفنلا بغرت

 ايندلا يف عسوتلا نم اذه يف ناك بنعو ليخن نم ةنج هل تناك اذإو

 . هتجرد صقن يضتقي ام

 )١( ماعنألا ةروس نم 4-5 نم تايآلا .

  (۲)صصقلا ةروس نم 4 ةيآ 5

  (۳)ءارسإلا ةروس نم ۰-۹1 نم تايآلا 8

- ۱۹ - 



 يذلا وهو فرو نق رضق هل ناك اذإ كلاذكو

 . ةمايقلا موي الإ نوكي ال اذهف افك ءامسلا طاقسإ امأ

 ام ىسوم ىسوم موق لأس امل اذهف ءاليبق ةكئالملاو هللاب نايتإلا امأو
 ًلَرةن نأ ب تِكْلاٌلْهَأ كسي » : ىلاعت لاقو , ةقعاصلا مهتذخأ « هنود وه
 . ()تايآلا (ٍءامّسلأ ابتک مل

 نم باتك لازنإ هولأس باتكلا لهأو نيكرشملا نأ : هناحبس نّيِب

 هولأس امنإ مهنأو ‹ كلذ مهءاج اذإ نونمؤي ال نيتفئاطلا نأ نيبو « ءامسلا
 . (0ةيآلا « سطر فاتك يلعاىلرنولو # : نيكرشملا نع لاقف « ًاتنعت هل صر ی ر

 هلوق ىلإ 4 كلذ نمر ایسوم اولاسذَقف » : باتكلا لهأ نع لاقو
 اولتقو « هللا تايآب اورفكو « قاثيملا اوضقن -اذه عم- مهف (04 اًظيَِغاَمَتي ل
 تايآلا مهتءاج اذإ نودتهي ال نيذلا نأ :رابتعالا نم هيف ناكف . نييبنلا

 باذع ةبوقع بوجو اهيف لب . مهل ةعفنم اهئيجم يف نكي مل ةحرتقملا

 : ىلاعت لاق امك ,مهيلع رمألا ظيلغتو ءاونمؤي مل اذإ لاصئتسالا

 . (0ةيآلا «أوُداَع دَنِمِولظِي»

 نمل ةبجوملا تايآلا نم تناك « ةدئاملا حيسملا نم نويراوحلا بلط الو

 ةاروتلا لوزن لبق ناكو . نيملاعلا نم ًادحأ هب هللا بذعي مل , ًاباذع اهب رفك

 ةريثك تايآ رهظأو . الجاع لاصئتسالا باذعب لسرلاب نيبذكملا هللا كلهي

 )١( نم تايآلا 1١67- 15١ءاسنلا ةروس نم .

 . ماعنألا ةروس نم ۷ ةيآ (۲)

 . ءاسنلا ةروس نم ١65 ةيآلا نمو ٠٠١١ ةيآلا نم (۳)

 . ءاسنلا ةروس نم ١١١ ةيآ )٤(

 -اأم-



 ةاروشلا لوزن دعب ناك ذإ . ضرألا يف اهركذ ىقبيل ىسوم لسرأ امل

 ىبوُم اَسئاَءَْدَفْلَو $ : ىلاعت لاق امك « لاصئتسالا باذعب ةمأ كلهي مل

 امل ليئارسإ ونب ناك لب )4 وذل كرر هل اكل اند ا

 يقبيو مهضعب هللا بدذعي -يصاعملاو رفكلا نم- نولعفي ام نولعفي اوناك

 ةمآ مهتم نضر الا يف لزب ملو «رفكلا ىلع نوتفتي.آل اوناك ذإ'مهضعب

 ُمُهْنواَمَمَأ ضرألآ ف غسل » :ىلاعت لاق . حالصلا ىلع ةيقاب

 ميا ةَمأ نَتِكْلاِلَمَأَنَي ل : لاقو ا«اةيآلا 4 ككل نو مُهنيَو بوُحِبصلا
 سا ص ید

 . ("نيتيآلا «تنودِجَس دج مهول اء لات اء نولتي

 -نيلسرملا متاخ هِي ادمحم لسرأ ال- هتمحرو ىلاعت هتمكح نم ناكو
 باذعلا عاونأب مهضعب بذع لب « لاصئتسالا باذعب هموق كلهي ال نأ

 . (0تايآلا « تيءِزَبَتْسمْلاَكيقكاَنِإ » : مهيف هللا لاق نيذلا نيئزهتسملاك

 هسرتفاف هبالك نم ًابلك هيلع طلسي نأ هلك يبنلا هيلع اعد يذلاو

 ES e E لاق امك . دسألا
 . ()ةيآلا € ءور نع بَين ہک بصیر

 «دودحلاو داهجلاب نينمؤملا يديأب ةرات رافكلا بذعي هنأ هناحبس ربخأف

 شيرقل ىرج امك « مهرثكأ ناميإ بجوي امم كلذ ناكف . كلذ ريغب ةراتو

 )١( صصقلا ةروس نم 47 ةيآ .

 . فارعألا ةروس نم ١74 ةيآ (؟)

 . نارمع لآ ةروس نم ١1١7-١١5 ناتيآلا ()

 . رجحلا ةروس نم 948-44 نم تايآلا )٤(

 5 ةءارب ةروس نم o ةيآ )هز
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 ةيرذ مهل قبي ملو ‹ مهب ةعفنملا تعطقناو « اودابل مهكلهأ ول هنإف . مهريغو

 بجوي ام كلذ يف نإف ءرهقلاو لالذإلا نم هب مهبذع ام فالخب « نمؤت

 فرصنت داكت الف , اهضارغأ لامك ىلع ةرداق تناك اذإ سوفنلاو « مهزجع

 نم :ليق امك « ةبوتلا ىلإ اهوعدي هنإف .اهنع اهزجع فالخب . اهنع

 . مهتماع نمآ اذهلو ءردقت ال نأ ةمصعلا

 كب نمؤي الف نوعرف بلق يسّقُأ ينإ» : ىسومل ةاروتلا يف هللا ركذ دقو

 . «يبئاجعو يتايآ رهظتل

 هئايبنأ قدص ىلع ةلادلا هتايآ راشتنا : ةمكحلا نم كلذ يف نأ نيب

 رهظأف « هل ةاروتلا ةباتكبو « هل هللا ميلكتب ربخأ ىسوم ناك ذإ ضرألا يف

 نمو : كلذ نمض يف ناكو . ضرألا يف هركذ ىقبي ام تايآلا نم هل

 . هموق كالهو هكاله بجوأ ام نوعرف بلق ةيسقت

 ام تايآلا نم ىسوم يتوأ كلذلف . عناصلل ًادحاج ناك نوعرفو
 ؛ هلا ساف

 ملف . لوألا باتكلاب نيرقم اوناكف -حيسملا عم- ليئارسإ ونب امأو

 سنج ىلإ ًاجاتحم نكي ملو . ىسوم هيلإ جاتحا ام لثم ىلإ اوجاتحي

 ىلإ ةجاحلا امنإو . كلذ تبثي اب تءاج هلبق لسرلا تناك ذإ « ةوبنلا ريرقت

 . هتوبن تيبكت

 هلبق نم تايآ لثم تايآلا نم هيدي ىلع هللا رهظأ دقف اذه عمو

 يف هللا نيب لب .لاصئتسالا تايآب تأي مل اذه عمو « مظعأو

 بولقك مهبولق نأ ملع هنأل . مهرضت لب مهعفنت ال اهنأ : نآرقلا
 ت

 ۶ سم 0 کے هَ م e ا 8

 رج ولا اللوز نم مهلبق نم نيا فأ امكلذك » : ىلاعت لاق امك . نيلوألا
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 نِمَِذَأأَلاَق تلدك : ىلاعت لاقو ()ةيآلا 4 اوما يمرس

 ام گرافك أ » : ىلاعت لاقو ()ةيآلا 4 هلون مھل

 نع مهضارعإو ءرمقلا قاقشنا اهيف ركذ يتلا تبرتقا ةروسو ("ةيآلا
 ا ا

 ام ءا e %: اهيف لاقو (رمتسم رحس) : مهلوقو « تايآلا

 .(04 ٌرَحمْرَمِدِف

 قدص ءابنألا كلت يف ناك ذإ . ًاديدش ًارجز رفكلا نع مهرجزي يأ

 . نيم دقتملاب عقو يذلا باذعلاب راذنإلاو لسرلا

 ن يبا ذع يأ «© «١ رڈنو باع ناک یک ىل ةصق لك بيقع لوقي اذهلو

 . هئیجم لبق كل ذب مهل يراذنإو « يلسر بذك

 اوبذك نيذلا 4 كيوان » ةمألا اهتيأ € ایک ا : لاق مث
 وو 21

 :كلذو 04 د 0 »ب ُريزْلأ يف ةكارب کیا : 97 7

 ل وقحتست ال مكنوكل امإ . مهلثم نوبذعت ال مكنوك

 ىلإ رظنلاب امأو . هللا لعف ىلإ رظنلاب اذهف : مكبذعي ال هنأ ربخأ هللا
 وع < الغ ےک

 رثكأ مهنإف © يلم ميج نح » : نولوقيف , هعابتأو غلي لوسرلا ةوق
 ره كا

 أ هلوق ىلإ 4 ايس واماقم رخ نقيل ی *» اولاق امك ‹ ىوقأو

 )١( تايراذلا ةروس نم ه7 ةيآلا نمو ها ةيآلا .

 ) )۲ةيآ ١١4 ةرقبلا ةروس نم .

 .رمقلا ةروس نم 47 ةيآ (۳)

 .رمقلا ةروس نم 4 ةيآ )٤(

 . رمقلا ةروس نم ٠١ ةيآ (ه)
 .رمقلا ةروس نم ٤۳-٤٤ ناتيآلا (5)

 ا



 روع طر
 . 4 EF ويو عملا مريس # : ىلاعت لاقف . ًارظنمو الاومأ يأ )ارو

 e نم ةلق يف « ةكمب وهو « مهتميزهب قلو هلوسر ربخأ

 ,.ولعي هرمأ نأ : ةفورعملا ةداعلاب -رجاهي نأ لبق- دحأ نظي الو . مهنم

 : ىلاعت لاق امك « هللا ةنس كلتو ءردبب كلذو . ربخأ امك ناكف . مهلتاقيو
 رماد دس س

 . (١ةيآلا 4 لبه س َتَلَخَدَم لهآ همس »

 ىتلا نينمؤملا بونذل كلذ نوكي امنإف  نوبلغيو رافكلا رهظي ثيحو
 أوُنِهَتاَلَو » : ىلاعت لاق امك « هللا مهرصن اوبات اذإف . مهناميإ OS جوا

 اک ا ر لک

  HESEَنيِنِمْؤُم من ن دولل متنا 0¢) .

 نيذلاك لاصئتسالاب مهكلهي ال نأ : ةمحرلاو ةمكحلا مامت نم ناك اذإف

 ناك (004 رز آرب کوا یوا سری کرافک أ ٭ : ىلاعت لاق ‹ مهلبق نم

 ةمكحلا يف لمكأ ةجحلا ميقي اب هناحبس هنايتإ عم . كلذ بجومب يتأي ال

 عنتما امو . ةجحلاو ىدهلا لامك هب لصح هب ىتأ ام ناك ذإ . ةمحرلاو

 اودتهي ىتح « ةمألا روهمج ءاقب بجوأ ام لاصئتسالا باذع نم عفد هنم

 ننملاو « ةغلابلا ةمكحلا نم هلي لسرلا متاخ لاسرإ يف ناكو . اونمؤيو

 مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص . هريغ ةلاسر يف نكي مل ام « ةغباسلا
 ع

 . نعمجأ

 . ميرم ةروس ا/4 ةيآلا نمو ۳ ةيآلا نم )١(

 . رمقلا ةروس نم ٤٥ ةيآ (۲)

 . حتفلا ةروس نم ۲۲ ةيآ (۳)

 . نارمع لآ ةروس نم ۱۳۹ ةيآ )٤(

 . رمقلا ةروس نم 4 ةيآ (5)
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 جرخ : همع توم دعب « غلي هللا لوسر ىلع شيرق نم ءالبلا دتشا الو

 غلبي ىتح « مهنم هوعنميو « هموق ىلع هورصنيو هوؤي نأ ءاجر , فئاطلا ىلإ
 ءارصان ري ملو يوؤي نم ري ملف « لجو زع هللا ىلإ مهاعدو . هبر ةلاسر
 نب ديز هعم ناكو . هموق هنم لني مل ام هنم اولانو . ىذألا دشأ هوذآو

 . هالوم ةثراح

 : اولاقف ‹ هملك الإ مهفارشأ نم ًادحأ عدي ال . مايأ ةرشع مهنيب ماقأف

 هنومري اولعجو . نيطامس هل اوفقوف . مهءاهفس هب اورغأو . اندلب نم جرخا

 تيمد ىتح . ةراجحلا نم ًاعقو دشأ يه « هفسلا نم تاملكبو ةراجحلاب

 ,هسأر يف جاجش هباصأ ىتح «هسفنب هيقي ةثراح نب ديزو «هامدق

 . ًانوزحم ةكم ىلإ فرصناف

 فعض كيلإ وكشأ ينإ مهللا» : روهشملا ءاعدلاب اعد كلذ هعجرم يفو

 تنأو « نيفعضتسملا بر تنأ « سانلا ىلع يناوهو ‹ يتليح ةلقو « يتوق

 نإ ؟يرمأ هتكلم ودع ىلإ وأ , ينمهجتي ديعب ىلإ ؟ينلكت نم ىلإ « يبر

 ذوعأ . يل عسوأ يه كتيفاع نأ ريغ « يلابُأ الف يلع بضغ كب نكي مل
 : ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو « تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو رونب

 الو ىضرت ىتح ىّبَتْعلا كل . كطخس يب لزني وأ « كبضغ يلع لحي نأ

 . (1)(كب الإ ةوق الو لوح

 نيبشخألا قبطي نأ هرمأتسي , لابجلا كلم هيلإ ىلاعتو كرابت هبر لسرأف

 )١( رفعج نب هللا دبع نع ريبكلا يف يناربطلل عماجلا يف يطويسلا هازع .
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 . مهب ينأتسأ لب» : لاقف -امهنيب يه ناذللا اهالبج امهو- ةكم لهأ ىلع

 . «ًائيش هب كرشي الو . هدبعي نم مهبالصأ نم جرخي نأ هللا لعل

 فرصف « هللا ءاش ام ليللا نم يلصي ماق « هعجرم يف ةلخنب لزن املف

 لي هللا لوسر مهب رعشي ملو « هتءارق اوعمتساف . نجلا نم ًارفن هيلإ هللا

 ٍلكَصِف كيلو » : هلوق ىلإ 4َنِجْلاَنِمتتَكِكََصْدإَو9 : هيلع لزن ىتح
 . 0)ٍنيِبُم

 لخدت فيك : هنع هللا يضر ةثراح نب ديز لاقف . ًامايأ ةلخنب ماقأو

 ىرت امل لعاج هللا نإ , ديز اي» لاقف -اشيرق ينعي- ؟كوجرخأ دقو ‹ مهيلع

 . «هيبن رهظمو « هنيد رصان هللا نإو . اجرخمو اجرف

 يدع نب معطم ىلإ ةعازخ نم الجر لسرأف . ةكم ىلإ ىهتنا مث
 اوسبلا : لاقف . هموقو هينب معطملا اعدف . معن : لاقف «؟كراوج يف لخدأ»

 هْجِهَي الف . ًادمحم ترجأ دق ينإف . تيبلا ناكرأ دنع اونوكو « حالسلا

 . نيتعكر ىلصو . هملتساف نكرلا ىلإ لَ هللا لوسر ىهتناف . دحأ مكنم

 ‹ حالسلا يف هب نوق دحم هدلوو يدع نب معطملاو ‹ هتيب ىلإ فرصناو

 . هتيب لخد ىتح

 : جارعملاو ءارسإلا

 ةبحص قاربلا ىلع ًابكار سدقملا تيب ىلإ يَ هللا لوسرب يريمأ مث
 قاربلا طبرو « ًامامإ ءايبنألاب ىلصو . كانه لزنف . مالسلا هيلع ليربج
 ىأرو . مدآ اهيف ىأرف . ايندلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث . دجسملا باب ةقلحب

 ىأرف . ةيناثلا ىلإ مث . هلامش نع ءايقشألاو . هنيي نع ءادعسلا حاورأ

 )١( فاقحألا ةروس نم ۲۸-۳۲ نم تايآلا .
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 . ةعبارلا ىلإ مث . فسوي اهيف ىأرف . ةثلاثلا ىلإ مث . ىيحيو ىسيع اهيف

 . ةسداسلا ىلإ مث . نوراه اهيف ىأرف ةسماخلا ىلإ مث . سيردإ اهيف ىأرف

 نأ يكبأ : لاق ؟كيكبي ام هل ليقف « ىكب هزواج املف . ىسوم اهيف ىأرف

 جرع مث يتمأ نم اهلخدي ام رثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي يدعب ثعب ًامالغ

 عفر مث . ىهتنملا ةردس ىلإ مث . ميهاربإ اهيف يقلف . ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب

 وهو . حانج ةئامتس هل . هتروص يف ليربج كانه ىأرف . رومعملا تيبلا ىلإ
 . (0)# نقتل اَةَرَدِس دنع ؛ئرخأ ةلرت هار دقو : ىلاعت هلوق

 نيع ةرق تناكف . ةالصلا هاطعأو . هاطعأ ام هاطعأو هبر هملكو

 « هل مهبيذكت دتشا : مهربخاو هموق يف كب هللا لوسر حبصأ املف

 لعجو . هنياع ىتح هل هللا هالجف . سدقملا تيب مهل فصي نأ هولأسو

 يتلا مهريع نع مهربخأو . ائيش هيلع اودري نأ نوعيطتسي الو . هب مهربخي

 .اهمدقي يذلا ريعبلا نعو . اهمودق تقو نعو « هعجرمو هارسم يف اهآر

 . ًاروفك الإ نوملاظلا ىبأو . ًاروبث الإ كلذ مهدزي ملف . لاق امك ناكف

6 ¥ F* 

 )١( ناتيآلا ١7-١5 مجنلا ةروس .
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 ةرجهلا يف لصف
 يف جاحلا عبتي ي « ماع لک مسوملا يفاوي تاك « هلو هنأ : :انركذ دق

 ها حا وسلا نإ سعال دا دامك

 . هوؤي

 نم نوعمسي اوناك جرزخلاو سوألا نأ : هلوسرل هللا عنص مم ناكف

 هعم مكلتقنو هعبتنف « نامزلا اذه يف ثعبي ًايبن نأ : ةنيدملا دوهي مهئافلح

 . داع لتق

 ىأر املف . دوهيلا نود ‹ برعلا نم اهريغك « جحت راصنألا تناكو

 0 هلاوحأ اولمأتو . هللا ىلإ سانلا وعدي يب هللا لوسر راصنألا

 . دوهيلا هب مك دعوت يذلا اذه نأ موق اي هللاو نوملعت : ضعبل

 0 هب نورفكي دوهيلا نأ : كلذ دعب هللا رّدقو . هيلإ مكتقبسي

 وحفل نموا ْمُهَحَماَمْلف صم د نعني ُبكِكْمْهَ ءاجاملو# ىلاعت

 4 تيرفكلاَلَعوَلَأ ُهَنَمَلَم ءهبأورف ڪا وفرعام مُهَءاَجاَّسَلقْأورَعَكَنِدَلاَلَع

 . ()اهدعب ةيآلاو

 : ىلوألا ةبقعلا ةعيب
 وو هللا لوسر يقلف

 بائر نب هللا دبع نب رباجو «ةرارز نب دعسأ مهنم . جرزخلا نم مهلك
 اوعدف « ةنيدملا ىلإ اوعجر مث . اوملسأف مالسإلا ىلإ مهاعدف . يملسلا

 راصنألا نم رفن ةتس : ةبقعلا دنع مسوملا يف

 )١( ناتيآلا ۸۹- ۹١ةرقبلا ةروس نم .
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 ناك املف . اهلخد الإ راد قبت مل ىتح . اهيف مالسإلا أشنف . مالسإلا ىلإ

 مهعمو -ارباج الخ . لوألا ةتسلا- الجر رشع انثا مهنم ءاج . لبقملا ماعلا

 رشع انثا عيمجلا . مهريغو « ناهيتلا نب مثيهلا وبأو « تماصلا نب ةدابع

 . الجر

 نم انموق نيب نإ :-اوملسأ امل- هل اولاق دق نولوألا ةتسلا ناكو

 نلإ مهوع دنسو . كب مهعمجي نأ هللا ىسعو « مهنيب ام رشلاو ةوادعلا

 جرزخلاو سوألا ناكو . كنم زعأ زجر ال تیم ذا همسجب نر

 لهاك تنب ةليق مهمأو ءًأبس نم نميلا نم مهلصأ . بأو مأل نيوخأ

 : رعاشلا لاق . ةليق ءانبأ : كلذل مهل لاقيو -ةعاضق نم ةأرما-

 ابتع ةطلاخم يف طيلخ مهيلع دجي مل« ةليق دالوأ نم ليلاهب

 نيرشعو ةئام مهنيب برحلا تئبلف « ليتق ببسب ةوادعلا مهنيب تعقوف
 كلذو « ب هللا لوسرب مهنيب فلأو . مدلل هللا اهأفطأ نأ ىلإ ةنس

 ويمن محمص كيو نیب تلا ادعا مك ذإكيلعوَللاَت مَع وُرْكْذأَو» : هلوق
 . ()ةيآلا «انوخِإ

 نانثا مهنمو -انركذ نيذلا- يتآلا ماعلا نم الجر رشع انثالا هءاج املف
 . جرزخلا نم يقابلاو « ةدعاس نب ميوعو « مثيهلا وبأ : سوألا نم

 نأ هرمأو ءريمع نب بعصُم هِي هللا لوسر مهعم ثعب اوفرصنا املف
 -ةرارز نب دعسأ- ةمامأ يبأ ىلع لزنف . مالسإلا مهملعيو « نآرقلا مهئرقي

 ينب ناطيح نم ًاطئاح هب لخدف -هتاجيرخ ىدحإ يف- بعصمب جرخف

 . ملسأ نمم لاجر امهيلإ عمتجاو « هيف اسلجف . رفظ

 )١( ةيآ ٠١7 نارمع لآ ةروس .
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 : ريضح نب ديسأو « ذاعم نب دعس مالسإ

 ىلإ بهذا :ريضح نب ديسأل -سوألا ديس- ذاعم نب دعس لاقف

 نبا ةرارز نب دعسأ نإف . امهرجزاف « انءافعض اهفسيل ايتأ دق نيذللا نيذه

 . امهموق يدّيس ديسأو دعس ناكو . كلذ كتيفكل كلذ الولو ‹ يتلاخ

 لاق ءةرارز نب دعسأ هآر املف .امهيلإ لبقأ مث . هتبرح ديسأ ذخأف

 نإ : بعصم لاق « هيف هللا قدصاف . كءاج دق هموق ديس اذه : بعصمل

 ناهفست ؟انيلإ امكب ءاج ام :لاقف .امهيلع فقوف . هملكأ ينملكي

 وأ : بعصم هل لاقف . ةجاح امكسفنأ يف امكل ناك نإ « الزتعا انءافعض

 . هركت ام كنع فك هتهرك نإو « هتلبق ًارمأ تيضر نإف . عمستف سلجت

 التو « مالسإلاب بعصم هملكف . سلجو هتبرح زكر مث . تفصنأ : لاقف
 يف « ملكتي نأ لبق مالسإلا ههجو يف انفرعل هللا وف : لاق . نآرقلا هيلع

 . هللهتو هقارشإ

 يف اولخدت نأ متدرأ اذإ نوعنصت فيك !هلمجأو اذه نسحأ ام : لاق مث

 . ؟نيدلا اذه

 يلصت مث . قحلا ةداهش دهشت مث . كبوث رهطتو لستغت : هل لاق

 نإ : لاق مث . نيتعكر ىلصو دهشتو . هبوث رهطو « لستغاو ماقف . نيتعكر

 امكيلإ هدشرأسو . هموق نم دحأ هنع فلختي مل امكعبت نإ الجر يئارو
 مهو , هموق يف دعس ىلإ فرصناو « هتبرح ذخأ مث -ذاعم نب دعس- نآلا

 . مهيدان يف سولج

 نم هب بهذ يذلا هجولا ريغب مكءاج دقل « هللاب فلحأ : دعس لاقف

 تملك : لاقف ؟تلعف ام : دعس هل لاق ‹ يدانلا ىلع فقو املف . مك دنع
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 ام لعفن :الاقف ءامهتيهن دقو .ًاسأب امهب تيأر ام هللا وف . نيلجرلا

 : تيرخأ

 هولتقيل ةرارز نب دعسأ ىلإ اوجرخ ةثراح ينب نأ :تئدُح دقو

 يذلل . ًابضغم دعس ماقف , كورفخيل -كتلاخ نبا هنأ اوفرع مهنأ : كلذو-

 نأ طار غ اديسا نأ قرع نظم انهار اف رح اعا هلا رك

 ابأ اي هللاو : ةرارز نب دعسأل لاق مث . امّنْشَتُم امهيلع فقوف ء امهنم عمسي
 انراد يف اناشغت « ينم اذه تمر ام ةبارقلا نم كنيبو ينيب ام الول « ةمامأ

 ؟هركن امی

 نإ . هموق نم هءارو نم ديس هللاو كءاج : بعصمل لاق دعسأ ناك دقو

 هتهرك نإو « هتلبق أرمأ تيضر نإف ؟عمستف دعقت وأ : بعصم هل لاقف
 . سلجف هتبرح زكر مث . تفصنأ دق : لاق  هركت ام كنع انلزع

 ههجو يف هللاو انفرعف : لاق . نآرقلا هيلع أرقو « مالسإلا هيلع ضرعف

 اذإ نوعنصت فيك : لاق مث . هللهتو هقارشإ يف « ملكتي نأ لبق مالسإلا

 يلصت مث . قحلا ةداهش دهشت مث كبوث رهطتو لستغت :الاق ؟متملسأ

 هوأر املف . هموق يدان ىلإ لبقأف « هتبرح ذخأ مث . كلذ لعفف « نيتعكر

 دبع ينب اي : لاقف ء هب بهذ يذلا هجولا ريغب عجر دقل هللاب فلحن : اولاق

 .ًايأر انلضفأو ءانديس نباو ءانديس :اولاق ؟مكيف يرمأ فيك « لهشألا

 هللاب اونمؤت ىتح مارح يلع مكئاسنو مكلاجر مالك نإف : لاق . ةبيقن اننميأو
 هنإف . مريصألا الإ ءاوملسأ الإ ةأرما الو لجر مهيف ىسمأ امف . هلوسرو

 . ةدجس هلل دجسي ملو « لتقو لتاقو ملسأف . دحأ موي ىلإ همالسإ رخأت
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 . «ًاريثك رجأو اليلق لمع» : قلي ىبنلا لاقف

 قبي مل ىتح مالسإلا ىلإ سانلا وعدي دعسأ لزنم يف بعصم ماقأف

 راد نم ناك ام الإ ‹ نوملسم ءاسنو لاجر اهيفو الإ راصنألا رود نم راد

 . فقاوو « لئاوو . ةمطخو < ديز نب ةيمأ ىنب

 نوعمسي اوناكو .رعاشلا تلسألا نب سيق مهيف ناك مهنأ : كلذو

 رجاه نأ دعب ‹ قدنخلا ماع ناك ىتح .مالسإلا نع مهب فقوف « هنم

 نم ملسأ نم لاق . جحلا مسوم ءاجو . لبقملا ماعلا نم ناک املف

 !؟فاخُيو ةكم لابج ىف دّرطُي « كلي هللا لوسر كرتن ىتم ىتح :راصنألا

 : ةيناثلا ةبقعلا ةعيب

 ام دعب « ةعيبلل قيرشتلا مايأ طساوأ نم ‹ ةبقعلا هو دعاو اولصو املف

 ؟كوءاج نيذلا موقلا ءالؤه ام يردأ ام : سابعلا هل لاقف . مهجح ىضقنا

 ‹ نيفتخم مهلاحر نم اوللست ليللاب ناك املف . برثي لهأب ةفرعم وذ ينإ

 هنومتاكي اوناكو « كرشم وهو -رباج وبأ- مارح نب ورمع نب هللا دبع مهعمو

 ابأ اي : هل اولاق « كِل هللا لوسر اهيف اودعاو ىتلا ةليللا تناك املف . رمألا

 . ًادغ رانلل ًابطح نوكت نأ كب بغرن انإو . انفارشأ نم فيرش كنإ ءرباج

 اسف كاك ةبقعلا دهشو « ملسأف . ربخلا هوربخأف ؟كلذ امو : لاق

 نم « هدنع اوعمتجا ىتح « داعيملل اوجرخ ليللا ثلث ىضم املف

 بحأ هنکلو -هموق نيد ىلع ذئموي وهو- سابعلا همع هعمو نيلجرو لجر

 . هل قثوتيو « هيخأ نبا رمأ رضحي نأ
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 ءالؤه ‹ مهفرعن ال موق ءالؤه : لاق مههوجو يف سابعلا رظن املف
 برعلا تناكو- جرزخلا رشعم اي :لاقف . ملكت نم لوأ ناكو « ثادحأ

 انموق نم هانعنم دقو « متملع ثيح انم ًادمحم نإ -جرزخلا عيمجلا يمست

 . مكب قوحللاو . مكيلإ عاطقنالا الإ ىبأ هنأ الإ .هدلب يف ةعنم يف وهو

 امو متنأف . هفلاخ نم هوعنامو هيلإ هومتوعد امب نوفاو مكنأ نورت متنك نإف

 نمف -مكيلإ هجورخ دعب- هولذاخو هوملسم مكنأ نورت متنك نإو . متلمحت
 . ةعنمو زع يف هنإف . هوعدف نآلا

 ام كبرلو كسفنل ذخو « هللا لوسر اي ملكتف . تلق ام انعمس دق : اولاق

 تمدق اذإ- ىنوعنمت نأ ىلع مكعيابأ» : لاقو < فل هللا لوسر ملكتف

 . ()«ةنجلا مكلو . مك ءانبأو مك ءاسن هنم نوعنمت ام -مكيلع

 قحلاب كثعب يذلاو :لاقف .رورعم نب ءاربلا : هعياب نم لوأ ناكف

 برحلا لهأ نحنف . هللا لوسر اي انعيابف . انرْزأ هنم عنمن امم كعنمنل

 لاقو ‹ ناهيتلا نب مثيهلا وبأ هضرتعاف . رباك نع ًارغاص اهانثرو « ةقلحلاو
 -هّللا كرهظأ نإ- تيسع لهف « اهوعطاق نحنو . الابح سانلا نيبو اننيب نإ

 « هللاو ال» : لاق مث « كلي هللا لوسر مسبتف ؟انعدتو كموق ىلإ عجرت نأ

 : متبراح نم براحا : مكنم اناو ينم متنا ‹ مدهلا م دهلاو ‹مدلا مدلا لب

 . «متملاس نم ملاسأو

 دیور : لاقف -ةرارز نب كيسا مهرغصأ هديب ذخأ هنوعيابي اوماق املف

 هنأ ملعن نحنو الإ لبإلا دابكأ هيلإ برضن مل انإ «برثي لهأ اي

 )١( ديج دانسإب ىقهيبلاو دمحأ مامإلا هجرخأ .

 تا ع



 نأو ء مكرايخ لتقو « ةفاك برعلل ةقرافم مويلا هجارخإ نإو « هللا لوسر

 ىلع مكرجأو هوذخف . كلذ ىلع نوربصت متنأ امإف . فويسلا مكّضَعَت

 . هللا دنع مكل رذعأ وهف . هورذف ةفيخ مكسفنأ نم نوفاخت متنأ امإو « هللا

 . اهليقتسن الو ةعيبلا هذه ٌرْدَن اَم هللا وف « كدي انع طمأ « اولاقف

 رثك مث « ةنجلا كلذب مهيطعيو . مهنم ذخأي . الجر الجر هيلإ اوماقف
 . ًانويع انيلع نإف : مكلّسر ىلع : سابعلا لاقف « طغللا

 رشع ينثا مكنم ًيلإ اوجرخأ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث

 ليفك انأو . مرم نبا ىسيعل نييراوحلا ةلافكك « مهموق ىلع ءالفك ًابيقن
 . «يموق ىلع

 . 0)«أبيقن رشع ينثا هموق نم ذختا ىسوم نأ» : ةياور يفو

 نب ءاربلا : ةملس ينب بيقنو . ةرارز نب دعسأ : راجنلا ينب بيقن ناكف

 نب دعس :ةدعاس ينب بيقنو . مارح نب ورمع نب هللا دبعو .رورعم

 . نالجع نب كلام نب عفار : قيرز ينب بيقنو .ورمع نب رذنملاو « ةدابع
 . عيبرلا نب دعسو « ةحاور نب هللا دبع : جرزخلا نب ثراحلا ينب بيقنو

 ءريضح نب ديسأ : سوألا بيقنو : تماصلا نب ةدابع : لقاوقلا بيقنو

 . ةمثيخ نب دعس : فوع ينب بيقنو . ناهيتلا نب مثيهلا وبأو

 . نيتأرماو الجر نيعبس ةبقعلا لهأ عيمج ناكو

 ‹ بشاخألا لهأ اي : طق عمس توص ذفنأب ناطيشلا خرص هوعياب املف

 لاقف . مكبرح ىلع اوعمتجا دق ؟هعم ةأبصلاو دمحم يف مكل له

 مث «كل نغرفأل هللا ودع اي هللاو امأ  ةبقعلا بزأ اذه» : غلي هللا لوسر

 )١( ديج دانسإب يقهيبلاو دمحأ مامإلا هجرخأ .
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 . «مكلاحر ىلإ اوضفرا» : وي هللا لوسر لاق

 نليمنل تئش نإ قحلاب كثعب يذلاو : ةلضن نب ةدابع نب سابعلا لاقف

 ىلإ اوعجرا نكلو « كلذب رمؤن مل» : لاقف ءانفايسأب ًادغ ةكم لهأ ىلع

 . اوعجرف «مكلاحر

 متئج مكنأ انغلب هنإ : اولاقف . شيرق ةّلج مهيلع تدغ اوحبصأ املف

 هنإو . انبرح ىلع هنوعيابتو « انرهظأ نيب نم هنوجرختست « ةحرابلا انبحاص

 مهنيبو اننيب برحلا بَشْنَت نأ نم انيلإ ضغبأ برعلا نم يح نم ام هللاو

 اذه نم ناك ام : هللاب مهل نوفلحي -ملعي مل نمم- لاجر ثعبناف . مكنم

 يبأ نب هللا دبع لعجو . ضعب ىلإ مهضعب رظني نودهشي نيذلاو ٠ ءيش
 ىلع اوتاتفيل ىموق ناك امو . اذه ناك امو . لطاب اذه : لوقي لولس نبا

 . ينورماؤي ىتح ءاذه يموق عنص ام برثيب تنك ول . اذه لثمب

 بعك لاقف . ناديدج نالعن هيلعو -ماشه ثراحلا مهيفو- موقلا ماقف

 ابأ اي : لاقف -اولاق اميف موقلا اهب كرشي نأ ديري هنأك- ةملك : كلام نبا

 اذه ىلعن لثم -انتداس نم ديس تنأو- ذختت نأ عيطتست ام «رباج

 : لاقو . هيلإ امهب ىمر مث . هيلجر نم امهعلخف . ثراحلا اهعمسف ؟ىتفلا

 . هيلعن هيلإ ددراف . ىتفلا تظفحأ ؟هم :رباج وبأ لاقف . امهنلعتنتل هللاو

 . هنبلسأل لأفلا قدص نئل . حلاص لأف « هللاو هيلإ امهدرأ ال : لاق

 يف اوجرخف شيرق دنع ربخلا حص : ةكم نع راصنألا تلصفنا املف

 رذنملا مهزجعأف .ورمع نب رذنملاو « ةدابع نب دعس اوكردأف ‹ مهبلط

 اوطبرف « معن : لاق ؟دمحم نيد ىلع تنأ : هل اولاقف : دعس امأو . ىضمو

 ناکو- هنوبرضيو « هرعشب هنوبحسي اولعجو . هلحر ةعسنب هقنع ىلإ هيدي
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 نب برح نب ثراحلاو يدع نب معطملا ءاجف . ةكم هولخدأ ىتح -ةمج اذ

 . مهيديأ نم هاصلخف ةيمأ

 ىلإ اولحرف . مهيلع علط دق وه اذإف . هيلإ اوركي نأ راصنألا ترواشتو

 . ةنيدملا

 : لاقو ‹ يرهفلا باطخلا نب رارض هرسأ يذلا ناكو

 ارذنم تكرادت ول « يئافش ناكو ةف ةع أ دعس كرات

 اردهتو ناهت نأ ءامد قححأ هحارج كانه تّلُط هتلن ولو

 -: هنع هللا يضر تباث نب ناسح هباجأف

 هترسأ نيح «ريخلا دعسب ترخف

 ًارذنم تكرادت ول يئافش : تلقو

 اربيخ لهأ ىلإ ًارمت عضبتسمك انوحن دئاصقلا يدهي ًاءرما نإو
 ارفحم ضرت ملف . اهيعارذ رفحب اهفتح ناك يتلا ةاشلاك كت الف

 ارصيق ةيرقب وأ ٠ ىرسك ةيرقب هنأ ملحي نانْسّولاك كت الو

 لزعمب تناكو ‹ ىلكشثلاك كت الو

 اركفت داؤفلا نأ ول . لكثلا نع

 هرحن لبقأو « يواعلاك كت الو

 ًارمضم لبنلا نم مهس هشخي ملو

 ًارصقم ًاطير طابنألا سبلي دقو هتسبلامل ناتكلاب رخفتأ
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 ًارسح نيوهي (*)ءاديبلا فرش ىلع دئاصق ترمل بهو وبأ الولف

 : سيبق يبأ ىلع ليللاب لوقي الئاق شيرق تعمسو
 فلاخلا فالخ ىشخي ال ةكمب دمحم حبصي نادعسلا ملسي نإف

 ؟ميزه نب دعس مأ « ركب نب دْعَسَأ : نايفس وبأ لاق ؟امه نم : اولاق

 : لوقي هوعمس « ةلباقلا ةليللا تناك املف

 ارصان تنأ نك -سوألا دعس- دعس ايف

 فراطغلا نيجرزخلا دعس- دعس ايو

 فراع ةنم سودرفلا يف هللا ىلع اينمتو ىدهلا يعاد ىلإ ابيجأ

 فرافر تاذ سودرفلا نم نانج ىدهلا بلاطلل هللا باوث نإف

 . ذاعم نب دعسو « ةدابع نب دعس هللاو اذه : نايفس وبأ لاقف

 : ةنيدملا ىلإ ةرجهلا

 . اهيلإ اوردابف . ةنيدملا ىلإ ةرجهلا يف نيملسملل قلي هللا لوسر نذأو

 اهنكلو . ةملس مأ هتجوزو . دسألا دبع نب ةملس وبأ : جرخ نم لوأو

 اهدلوو يه دعب تجرخ مث . اهدلو نيبو اهنيب ليحو « ةنس هنع تسبح

 . ةنيدملا ىلإ

 الإ دحأ ةكمب مهنم قبي ملو .ًاضعب مهضعب عبتي « الاسرأ اوجرخ مث

 نم الإو -امهل قلك هللا لوسر رمأب اماقأ- يلعو « ركب وبأو قو هللا لوسر
 . ًاهرك نوكرشملا هسبتحا

 . «ءاقربلا» ماشه نبا دنع (#)
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 ركب وبأ دعأو . جورخلاب رمؤي ىتم رظتني , هزاهج قلي هللا لوسر دعأو
 . هزاهج

 : هلو هللا لوسر لتق ىلع ةودنلا رادب شيرق رات
 مهيلهأب اوجرخو اوزهجت دق ل هللا لوسر باحصأ نوكرشملا ىأر املف

 ‹سأبو ةقلح لهأ موقلا نأو « ةعنم راد رادلا نأ اوفرع : ةنيدملا ىلإ

 راد يف اوعمتجاف . مهيلع هرمأ دتشيف < يب هللا لوسر جورخ اوفاخف

 اوركاذتف . دجن لهأ نم خيش ةروص يف سيلبإ مهرضحو « ةودنلا

 . قلو هللا لوسر

 : لهج وبأ لاق نأ ىلإ ‹ هاضري الو هدري خيشلاو « يأرب مهنم لك راشأف

 نأ ىرأ : لاق ؟وه ام : اولاق « هيلع متعقو مكارأ ام « يأرب هيف يل قرُف دق
 مث « ًامراص ًافيس هيطعن مث . ًادْلَج ًامالغ شيرق نم ةليبق لك نم ذخأن

 دبع ونب يردت الف . لئابقلا يف همد قرفتيف « دحاو لجر ةبرض هنوبرضي

 . هتيد قوسنو « اهلك لئابقلا ةاداعم اهنكمي الو , عنصت ام كلذ دعب فانم

 . كلذ ىلع اوقرفتف . يأرلا هللاو اذه . ىتفلا اذه رد هلل : خيشلا لاقف

 هعجضم يف ماني الأ هرمأو . كلذب قلي يبنلا ربخأف « ليربج ءاجف

 . ةليللا كلت

 نكي مل ةعاس يف- راهنلا فصن ركب يبأ ىلإ ب هللا لوسر ءاجو
 لوسر اي كلهأ مه امنإ : لاقف «كدنع نم جرخأ» : لاقف « ًاعنقتم -اهيف هيتأي

 : ركب وبأ لاقف «جورخلا يف يل نذأ دق هللا نإ» : للي هللا لوسر لاقف . هللا

 -يمأو تنأ يبأب- ذخف : ركب وبأ لاقف («معن» : لاق . هللا لؤسو ان سهلا

 . «نمشلاب» : لاقف « نيتاه ىتلحار ىدحإ
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 . هشارف ىلع ةليللا كلت تيبي نأ ًايلع رمأو

 نو دیری هنو دصريو « بابلا ريص نم نوعلطتي رفنلا كئلوأ عمتجاو

 . ؟اهاقشأ نوكي مهيأ « نورمتأيو « هتاّيب

 ىلع اهرذف ءاحطبلا نم ف ذخأف . مهيلع قلل هللا لوسر جرخف

 جرب ےو اس حس كي رک >€ سر

 مُهسَسْعأفاَدَسمِهفَلحنِمَواَدحس مِن ا نماَنلَعَجَو# ولتي وهو 5 مهسوؤر

 كوجر وأ َكوُلمَفِيَوَأ كويل اورقك َنبِذَلا كير ميدو »هل هللا لزنأو (4 ور

 . (04 رڪ سلا ُريَمهَماَو هلا میو نوركُمَيَو

 تيب يف ةخوخ نم اجرخف . ركب يبأ تيب ىلإ لي هللا لوسر ىضمو

 اولاق ؟نورظتنت ام : لاقف « هبابب موقلا ىأرف ٠ لجر ءاجف « اليل ركب يبأ

 مكسوؤر ىلع رذو .مكب رم هللاو دق « مرسخو مُتْبخ :لاق .ًادمحم

 . مهسوؤر نع بارتلا نوضفني اوماقو « هانرصبأ ام هللاو : اولاق . بارتلا

 نع هولأسف ‹ شارفلا نع هنع هللا يضر يلع ماق :اوحبصأ املف

 ىلع توبكنعلا تجسنف « روث راغ ىلإ ركب وبأو كلي هللا لوسر ىضمو

 . هباب

 ناكو- ًارهام ًايداه ناكو « ىثيللا طقيرأ نب هللا دبع ارجأتسا دق اناكو
 راغ هادعاوو « امهيتلحار هيلإ املسو . كلذ ىلع هاتمأو -هموق نيد ىلع

 . ثالث دعب روث

 . لافنألا ةروس نم ١ ةيآ (۲)
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 ىلإ اوهتنا ىتح ‹ ةفاقلا مهعم اوذخأو ‹ امهبلط ئ شيرق تادجو

 رظن مهدحأ نأ ول « هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف . هيلع اوفقوف . راغلا باب

 نزحت ال ؟امهثلاث هللا نينثاب كنظ ام» : لاقف . انرصبأل هيمدق تحت ام ىلإ

 . «انعم هللا نإ

 . امهرمأ مهيلع ىَمَع هللا نأ الإ  مهمالك ناعمسي اناكو

 مث . ةكمب امهنع لاقي ام عمستيو ءركب يبأل امنغ ىعري ةريهف نب رماعو

 . سانلا عم حرس رحسلا ناك اذإف . اليل ربخلاب امهيتأي

 « بارج ىف ةرْفُس امهل انعنصو « زاهجلا ثَحأ امهانزهجف : ةشئاع تلاق

 «بارجلا مف هب تكْؤوأف « اهقاطن نم ةعطق ركب يبأ تنب ءامسأ تعطقف

 . «نيقاطنلا تاذ» تبقل كلذبف « ةبرقلل ًاماصع ىرخألا تعطقو

 طقيرأ نبا امهءاجف . بلطلا ران تدمخ ىتح .ًاثالث راغلا ىف اثكمو

 . ةريهف نب رماع ركب وبأ فدرأو « الحتراف نيتلحارلاب

 : امهنم دحاو لك ةيد امهيف ءاج نمل اولعج امهنم نوكرشملا سيأ املف

 ىلع بلاغ هللاو . بلطلا ىف سانلا دجف .امهدحأب وأ امهب يتأي نمل

 . هرمأ

 ًادمحم الإ اهارأ امو , ةدوُسأ لحاسلاب ًافنآ تيأر دقل : لاقف . يحلا ىلع

 . هباحصأو

 هل قبس دقو . هل رفظلا نوكي نأ دارأف . كلام نب ةقارس رمألاب نطفف

 د ١



 يف اجرخ « نالفو نالف امه لب : لاقف . هباسح يف نكي مل ام رفظلا نم

 : هتيراجل لاقو « هءابخ لخدف ماق مث . ًاليلق ثكم مث . امهل ةجاح بلط

 هحمر ذخأ مث . ةمكألا ءارو كدعومو ءابخلا ءارو نم سرفلاب يجرخأ

 عمسو « مهنم برق املف . هسرف بكر ىتح ضرألا هب طخَي هيلاع ضفخو
 -تفتلي ال هي هللا لوسرو « تافتلالا رثكي ركب وبأو- قلي يبنلا ةءارق

 هيلع اعدف . انقهَر دق كلام نب ةقارس اذه « هللا لوسر اي : ركب وبأ لاق

 . ضرألا يف هسرف ادي تخاسف لي هللا لوسر

 امكلو ء يل هللا اوعداف . امكئاعدب ينباصأ يذلا نأ تملع دق : لاقف

 . هسرف ادي تصلخف « غلي هللا لوسر هل اعدف .امكنع سانلا درأ نأ

 هرمأب ركب وبأ هل بتكف ءًاباتك هل بتكي نأ : للي هللا لوسر لأسو . قلطناف

 لوسر هل ىفوف . هب ءاجف . ةكم حتف موي ىلإ هعم باتكلا ناكو . يدأ يف

 مكل تأربتسا دق :لوقي لعجف ‹«بلطلا يف سانلا دجوف . عجرف

 هرخآ ناكو . امهيلع ادهاج راهنلا لوأ ناكف . انه اه ام متيفك دقو ءربخلا

 اهل اًسَراَح

 يبتحت « ةدلج ةزرب ةأرما تناكو « ةيعازخلا دبعم مأ ةميخب اورم مث

 ءيش اهدنع له :اهالأسف ءاهب ٌرَم نم يقستو معطت مث ةميخلا ءانفب

 بزاع ءاشلاو . ىرقلا مكزوعأ ام ءيش اندنع ول هللاو تلاقف ؟هنورتشي

 ‹ ةميخلا رك يف ةاش ىلإ قلي هللا لوسر رظنف -ءابهش ةنس تناكو-

 اهب له» :لاقف . منغلا نع دهجلا اهفلتخ : تلاق «؟ةاشلا هذه ام» : لاقف
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 «؟اهبلحأ نأ ىل نينذأتأ» : لاق . كلذ نم دهجأ ىه : تلاق «؟نبل نم

 . اهبلحاف ًابيلح اهب تيأر نإ -يمأو تنأ يبأب- معن : تلاق

 هيلع تّجافتف . اعدو هللا ىمسو . اهعّرض هديب ني هللا لوسر حسمف

 اهاقسف « ةوغَّرلا هتلع ىتح هيف بلحف . طهرلا ضبْرَي اهل ءانإب اعدف تّردو

 بلحو . وه برش مث . اوور ىتح هباحصأ ىقسو « تيور ىتح تبرشف

 . اولحتراو اهدنع هرداغ مث . ءانإلا ًالمف ايناث هيف

 املف . الازه نكواستي ًافاجع ًازّئعأ قوسي اهجوز ءاج نأ : تغبل ام لق

 . ؟تيبلا ىف ةبولح الو « بزاع ءاشلاو ؛ اذه نيأ نم : لاق « نبللا ىأر

 . تيكو تيك : هثيدح نم « كرابم لجر انب رم هنأ الإ هللاو ال : تلاق

 . دبعم مأ اي يل هيفص . هبلطت يذلا شيرق بحاص هارأل ينإ هّللاو : لاق

 ملو « ةلْجُت هبعت مل « قلخلا نسح . هجولا جلبأ « ةءاضولا رهاظ : تلاق

 يفو « فطَو هرافشأ يفو « جَعد هينيع يف « ميسق ميسو « ةلعص هب رزت

 جزأ « لحكأ روحأ « ةثاثك هتيحل يفو . عطس هقنع يفو « لحص هتوص

 هالع ملكت اذإو ءراقولا هالع تمص اذإ ءرعشلا داوس ديدش « نرقأ

 ولح ‹ بيرق نم هالحأو هنسحأو ‹ ديعب نم هاهبأو سانلا لمجأ ‹ ءاهبلا

 ال عبر « نردحتي مظن تازرَح هقطنم نأك ءرَدَه الو رزن ال : لصف « قطنملا

 رضنأ وهف « نينطغ نيب نضع « ‹ لوط نم ه ا

 اوعمتسا لاق اذإ .هب نوُفُحَي ءاقفر هل . ًاردق مهنسحأو :ًارظنم ةث

 . (*) دنفُم الو سباع ال . دوشحم دوفحم هرمأ ىلإ اوردابت رمأ اذاو . 0

 هتوق لامكل نأش يأ يف هيلع دري الو همالك يف فعض الو دنف ال يذلا وه (#*)

 . هتمكحو

 تالا



L3 

 ا

 تممه دقلو . هبلطت يذلا شيرق بحاص -هللاو- اذه : دبعم وبأ لاق

 . اليبس كلذ ىلإ تدجو نإ . نلعفألو هبحصأ ن

 : لوقي ‹ لئاقلا نوري الو , هنوعمسي ةكمب لاع توص حبصأو

 هئازج ريخ سانلا ثر هللا ىزج

 هب الحتراو ءربلاب الزن امه

 ومكنع هللا ىوز ام يّصقْلايِف

 بلاحب اهيدل ًانهو ترداغ دقو

 ؟اهئانإو اهتاش نع مكتخأ اولس

 تبلحتف « لئاح ةاشب اهاعد

 دبعم مأ يتميخ ًالَح نيقيفر

 دمحم قيفر ىسمأ نَّم حل

 ددؤسو ىذاحي ال - راخف نم هب

 دروم مث ردصم يف اهب دري

 دهشت ةاشلا اولأست نإ ومكنإف

 ديزم ةاشلا ةرض حيرصب هل

 مهيبن مهنع لاز موق باخ دقل

 يدتغيو هيلإ ىرسي نم سدقو

 مهلوقع تلازف . موق نع لحرت

 مهبر -ةلالضلا دعب- هب مها ده

 ددجم رونب موق ىلع لحو

 دشري قحلا عبي نَم « مهدشرأو

 دعسأب مهيلع تلح . ىده باكر

 هلوح سانلا ىري ال ام ىري يبن

 دهشم لك يف هللا باتك ولتيو

= 



 بئاغ ةلاقم موي يف لاق نإو

 دغ وأ مويلا ةوحض يف اهقيدصتف

 هد ةداعس ركب ابأ َنِهَيِل

 دَعْنُي هللا دعي نم « هتبحصب

 مهتاتف ناكم بعك ينب نهو

 دصرمب نينمؤملل اهدعقمو

 هجوت نيأ : يردن ال لايل ثالث انثكم : ركب ىبأ تنب ءامسأ تلاق

 ءانغ تايبأب ىنغتي ةكم لفسأ نم نجلا نم لجر لبقأ ذإ ؟ قي هللا لوسر

 ىلعأ نم جرخ ىتح < هنوري الو هنم نوعمسيو « هنوعبتي سانلاو « برعلا

 . لي هللا لوسر هجوت نيأ انفرعف . ةكم

 وبأ يدج انيلع لخدف . هلام هعم لمتحا ركب وبأ جرخ املو : تلاق

 . هسفن عم هلامب مكعجف دق هارأل هللاو ينإ : لاقف -هرصب بهذ دقو- ةفاحق

 ةرك ىف اهتعضوف «ةراجح تذخأو : ًاريخ انل كرت دق < هللاو الك : تلق

 دق ناك نإ . سأب ال لاقو  اهعضوف . لاملا ىلع كدي عض : تلقو . تيبلا

 نأ تدرأ امنإو ؛ًائيش انل كرت ام هللاو تلاق . نسحأ دقف اذه مكل كرت

 . خيشلا تكسأ

 املف . مهلزانم ىلإ اوعجر سمشلا رح دتشا اذإف . هنورظتني ةرحلا ىلإ موي

 نم ةنس ةرشع ثالث سأر ىلع « لوألا عيبر رشع يناث نينثالا موي ناك
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 لجر دعصف ء اوعجر سمشلا تيمح املف . مهتداع ىلع اوجرخ . هتوبن

 هباحصأو كلي هللا لوسر ىأرف . ةنيدملا ماطآ نم مص ىلع دوهيلا نم

 اذه « ةليق ينب اي : هتوص ىلعأب خرصف . بارسلا مهب لوزي نيضْيَبُم
 حالسلا ىلإ راصنألا راثف . هنورظتنت يذلا مک دج اذه ءاج دق مكبحاص

 . قلي هللا لوسر اوقلتيل

 نوملسملا ربكو . فوع نب ورمع ينب يف ريبكتلاو ةبجولا تعمسو
 هب اوقدحأو . ةوبنلا ةيحتب هويحو هوقلتف « هئاقلل اوجرخو . همودقب احرف
 . هلوح نيفيطم

 نب ورمع ينب يف ءابقب لزن ىتح « نيميلا تاذ لدع « ةنيدملا ىتأ املف

 يف ماقأف -ةمثيخ نب دعس ىلع وأ- مالهلا نب موثلك ىلع لزنو « فوع
 دجسم لوأ وهو . ءابق دجسم سسأو . ةليل ةرشع عبرأ فوع نب ورمع ينب
 . ةوبنلا دعب سسأ

 . فوع نب ملاس ينب يف ةعمجلا هتكردأف . بكر ةعمجلا موي ناك املف

 ماطخب اوذخأف . بكر مث . يداولا نطب يف يذلا دجسملا يف مهب عّمجف

 ءاهليبس اولخ» : لوقيف . حالسلاو ةعّمملاو ةوقلا ىلإ مّلَه : نولوقي « هتلحار

 اوبغر الإ ءراصنألا رود نم رادب رمي ال ء ةرئاس هتقان لزت ملف «ةرومأم اهنإف

 تلصو ىتح تراسف «ةرومأم اهنإف اهوعد» : لوقيف « مهيلع لوزنلا يف هيلإ
 تراسو تضهن ىتح « اهنع لزني ملو . تكربف « مويلا هدجسم عضوم ىلإ

 . اهنع لزنف . لوألا اهعضوم يف تكربو تعجر مث . اليلق

 1 للي (*)هلاوخأ « راجنلا ينب يف كلذو

 . بلطملا دبع هدج لاوخأ مه (٭)

a 



 . مهمركي هلاوخأ ىلع لزني نأ بحأ هنإف ءاهل هللا قيفوت نم ناكو

 ديز نب دلاخ بويأ وبأ ردابو . مهيلع لوزنلا يف هنوملكي سانلا لعجف

 «هلحر عم ءرملا» : لوقي للك هللا لوسر لعجف . هتيب هلخدأف « هلحر ىلإ

 لاق امك حبصأو . هدنع تناكف . هتقان ماطخب ذخأف « ةرارز نب دعسأ ءاجو

 : -هنع اهظفحيل هيلإ فلتخي سابع نبا ناكو- ةمرص نب سيق

 ةجح ةرشع عضب شيرق يف ىوث

 ايتاوم ابيبح ىقلي ول ءركذي

 هسفن مساوملا لهأ يف ضرعيو

 ايعاد ري ملو يوؤي نم ري ملف

 ىونلا هب رقتساو اناتأ املف

 ايضار ةبيطب ًارورسم حبصأو

 ملاظ ةمالظ ىشخي ال حبصأو

 ايغاب سانلا نم ىشخي الو « ديعب

 انلام لج نم لاومألا هل انلذب

 ايسأتلاو ىغولا دنع انسفنأو

 مهلك سانلا نم ىداع يذلا يداعن

 ايقاضلا تيبفنا تاك ناو: اع

 هريغ بر ال هللا نأ ملعنو

 ايداه حبصأ هللا باتك نأو
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 : هنع هللا ىضر تباث نب ناسح لاق امكو

 رافك ضرألا لهأو هوقدصو ومهيبن اووآ ومه نيذلا يموق

 : راتخم لصألا ميرك مهاتأ امل ومهلوق . هللا مّسقب نيرشبتسم

 راجلاو مسقلا معنو . يبنلا معن ةعس يفو« نمأ يقف. الهسو الهأ

 رادلا يه راد . ومهراج ناك نم اهب فاخي الرادب هولزنأف

 اومدق ذإ ‹ لاومألا اهب مهومساقو

 رانلا دحاجلا مسقو . نيرجاهم

 : لاق امكو

 مغارو دعم نم ضار فنأ ىلع ًادمحم يبنلا انيوآو انرصن

 لزنأو . ةرجهلاب رمأف ةكمب قلي يبنلا ناك : سابع نبا لاق

 كيدل نِمْللَحْجْلَو قد جرم نجرْخَلَو ٍقْدِصلَخْدُم ىنلخدأ َتّرلُمَو » هيلع هللا

 الإ رمألا اذهب هل ةقاط ال نأ : ملعي غلي يبنلاو 074 ًريِستاَمْنَطْلُس

 . هاطعأف , ًاريصن ًاناطلس هللا لأسف . ناطلسب

 . موتكم مأ نباو ‹ ريمع نب بعصم : انيلع مدق نم لوأ : ءاربلا لاق

 مث . دعسو « لالبو ءرساي نب رامع ءاج مث . نآرقلا سانلا نائرقي العجف

 نايبصلاو ءاسنلا لعج ىتح «هب مهحرف ءيشب اوحرف سانلا تيأر

 )١( ةيآ  ۸١ءارسإلا ةروس .

۱۳۷ - 



 . كلَ هللا لوسر ءاج « هللا لوسر مدق : نلقي ءامإلاو

 نسحأ ناك طق ًاموي تيأر امف « ةنيدملا لخد موي هتدهش» : سنأ لاق

 امف . تام موي هتدهشو . انيلع ةنيدملا لخد يذلا مويلا نم أوضأ الو

 . «تام موي نم ملظأ الو حبقأ ناك طق ًاموي تيأر

 . هدجسمو هرجح ىنب ىتح بويأ يبأ تيب يف ماقأف

 ابأو « ةثراح نب ديز -بويأ يبأ لزنم يف وهو- وب هللا لوسر ثعبو
 ةمطافب هيلع امدقف « ةكم ىلإ مهرد ةئامسمخو نيريعب امهاطعأو . عفار

 امأو 3 نميأ مأو ٠ ديز نب ةماسأو « هجوز ةعمز تنب ةدوسو « هيتنبا موثلك مأو

 هللا دبع جرخو . جورخلا نم عيبرلا نب صاعلا وبأ اهجوز اهنكمي ملف : بنيز
 . ةشئاع مهيفو . ركب يبأ لايعب ركب يبأ نبا

 : دجسملا ءانب

 ناكو ءهدجسم عضوم دنع كي هللا لوسر ةقان تكرب : يرهزلا لاق

 دعسأ رجح يف اناك «راصنألا نم نيميتي نيمالغ « ليهسو لهسل ًادبزم

 : ا هذختيل .٠ دبرملاب نيمالغلا قلك هللا لوسر مواسف . ةرارز نبا

 امهنم هارتشاف . كبي هللا لوسر ىبأف . هللا لوسر اي كل هبهن لب :الاقف

 . ريناند ةرشعب

 : اولاق . مكطئاحب ينونماث ءراجنلا ينب اي» : لاق هنأ : حيحصلا يفو

 روبقو « لخنو دقرَع رجش هيف ناكو . هللا ىلإ الإ هنمث بلطن ال هللاو ءال
 . عطقف رجشلاو ليخنلابو « تشبنف روبقلاب كلي هللا لوسر رمأف . نيكرشملل
 ةئام هرخؤم ىلإ ةلبقلا يلي ام هلوط لعجو . دجسملا ةلبق يف تفصو

 مث . عرذأ ةثالث نم ًابيرق هساسأو . هنود وأ كلذ لثم نيبناجلا يفو . عارذ
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 ةراجحلاو نبللا لقنيو ۰ مهعم ينبي للك هلا لوسر لعجو . نبللاب هونب

 : لوقيو هسفنب

 ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخآلا شيع شيعلا نإ مهللا

 : لوقي ناكو

 ردهظاو اتر رتا اذه يك لاشك ل نايا ذه

 : هزجر يف مه دحأ لوقيو « نوزجتري اولعجو

 للضملا لمعلا انم اذل لمعي لوسرلاو اندعق نئل

 يف باب : باوبأ ةثالث هل لعجو . سدقملا تيب ىلإ هتلبق لعجو

 لوسر هنم لخ دي يذلا بابلاو ‹ ةمحرلا باب : هل لاقي بابو 2( هرخؤم

 ؟هفقست الأ : هل ليقو . ديرجلا هفقسو . عوذجلا هدّمُع لعجو . لك هللا

 تويب « هيبناج ىلإ هئاسن تويب ىنبو «ىسوم شيرعك شيرع» : لاق
 . ديرجلاو عوذجلاب اهفقسو « نللاب رجحلا

 : ةشئاعب هؤانب

 يقرش اهل هانب يذلا تيبلا يف ةشئاعب ىنب ءانبلا نم غرف املف
 سانلا ضعب ناكو . ىلوألا ةنسلا نم لاوش يف اهب هؤانب ناكو . دجسملا

 تناكو « ةيلهاجلا يف عقو ًانوعاط نأ هلصأ نإ : ليق . لاوش يف ءانبلا هركي

 تيب ةدوسل لعجو . مهفلاختو لاوش يف اهءاسن لخدت نأ ىرحتت ةشئاع

 . رخآ

 : نيرجاهملاو راصنألا نيب ةاخاؤملا

 نم مهفصن . الجر نيعست اوناكو .راصنألاو نيرجاهملا نيب ىخأ مث
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 نأ ىلعو « ةاساوملا ىلع مهنيب ىخأ .راصنألا نم مهفصنو ‹ نيرجاهملا

 : هللا لزنأ املف . ردب ةعقو ىلإ . ماحرألا يوذ نود « توملا دعب اوثراوتي

 . ماحرألا ىلإ ثراوتلا در ()4َهآ بك فضلوا مصعب مارال اولوأَوٍ
 ذختاو . ةيناث ةاخاؤم ضعب عم مهصعب نيرجاهملا نيب یخآ هنإ : ليقو

 . لوألا تبثألاو . هسفنل ًاخأ ًايلع

 ىهو ةنيدملا للك هللا لوسر مدق» : تلاق ةشئاع نع حيحصلا يفو

 : ىمحلا هتذخأ اذإ لوقي ناكو . ركب وبأ ضرمف . ةئيبو

 هلعن كارش نم ىندأ توملو هلهأ يف حّبصُم ”يرما لك

 : لوقيو « هتريقع عفري ىمحلا هنع تعلقأ اذإ لالب ناكو

 ؟ليلجو رخذإ ىلوحو داوب ةليل نتيبأ له « يرعش تيل الأ

 ؟ليفطو ةماش ىل نو دبي لهو ؟ةتَجم هایم موي ثدرأ لهو

 امك . ةعيبر نب ةبيشو . فلخ نب ةيمأو « ةعيبر نب ةبتع نعلا مهللا

 : لاقف قي هللا لوسر تربخأف . ءابولا ضرأ ىلإ انضرأ نم انوجرخأ

 انل كرابو . اهححص مهللا . دشأ وأ ةكم انبحك ةنيدملا انيلإ ببح مهللا

 دلوي دولوملا ناكف : تلاقف . ةفحجلا ىلإ اهاَّمُح لقناو « اهدّمو اهعاص يف

 . «ىمحلا هعرصت ىتح ملحلا غلبي الف . ةفحجلا يف

 : ىلوألا ةنسلا ثداوح

 عبرأ تراصف . ناتعكر رضحلا ةالص يف ديز : ىلوألا ةنسلا يفو

 . تاعكر

 . لافنألا ةروس نم ۷١ ةيآلا نم . )١(

STE 



 هيف لزني دجسملا يف ًاناكم تناكو « دجسملا ةفصلا لهأ لزن : اهيفو

 مهقرفي هلي هللا لوسر ناكو . لام الو مهل لهأ ال نيذلا نيرجاهملا ءارقف

 هللا ءاج ىتح ءهعم مهنم ةفئاط ىشعتيو « ليللا ءاج اذإ هباحصأ يف

 . ىنغلاب

 امك ةرجهلا نم ىلوألا يه ةوبنلا نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا هذهو

 . خيراتلا خرأ اهنمو . مدقت

 لي هللا لوسر غرفي نأ لبق « ةرارز نب دعسأ : نايعألا نم اهيف يفوتو

 لوسر مودق لبق رفص يف رورعم نب ءاربلا يفوتو . دجسملا ءانب نم
 . ءابقنلا نم تام نم لوأ وهو . ةنيدملا ويب هللا

 : هينبل لاقف . ةكمب ضرم دق ناكو . بدنج نب ةرمض يفوت : اهيفو

 وأ- راقع ينب ةاضأ غلب املف , ةرجهلا ديري هب اوجرخف ءاهنم يب اوجرخا
esمري موسع 4 سرنا تسع رجم سل او  

 مث .ولوسرو هللا لإ ارجاهم دب رم رح نمو ## : ىلاعت هللا لزناف . تام -ميعنتلا

 . ()ةيآلا 4وّسكَل عمل عقودقف تولا كردي

 . هيك هللا لوسر هيلع لزن يذلا مدهلا نب موثلكو

 مهنيبو هنيب بتكو . دوهيلا نم ةنيدملاب نم لك هللا لوسر عداو : اهيفو

 . ًاباتك

 الإ مهتماع ىبأو 1 ملسأف مالس نب هللا دبع : مهربحو دوهيلا ملاع ردابو

 . رفكلا

 . ءاسنلا ةروس ٠٠١ ةيآلا نم )١(
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 . دهعلا ثالثلا ضقنف . ةظيرقو ‹ ريضنلاو « عاقنيق : لئابق ثالث اوناكو

 0 5 مى 5 ت 0

 ينب لتقو . ريضنلا ينب ىلجأو ‹ عاقنيق ينب ىلع نمف . مهبراحو

 ينب يف بازحألا ةروسو ءريضنلا ينب يف رشحلا ةروس تلزنو . ةظيرق

 . ةظيرق

 : ةيناثلا ةنسلا ثداوح

 هرمأف « ناذألا هبر دبع نب ديز نب هللا دبع ىأر : ةيناثلا ةنسلا يفو

 . لالب ىلع هيقلي نأ هلي هللا لوسر

 هموص يقبو . ءاروشاع موص خسنو . ناضمر موص ضرف : اهيفو

 . امهنع هللا يضر ةمطاف ايلع غي هللا لوسر جوز : اهيفو

 . ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نع ةلبقلا لجو زع هللا فرص : اهيفو

 : ةلمقل قلا ليوحت

 « ًارهش رشع ةتس سدقملا تيب لبقتسا ةنيدملا مدق امل كي هللا لوسر ناكو

 . كلذ ليربجل لاقو . ةبعكلا ىلإ هللا هفرصي نأ بحي ناكو . دوهيلا ةلبق

 وجري , ءامسلا يف ههجو بْلَقُي لعجف . هلأساو كبر عداف . دبع انأ امنإ : لاقف
 2 2 هع 0 ا ا ا ا 0 4 0 5 : و ع رس ور

 كتسلونلف ِءامَسلا يف كهجو بلغت ئز دق # : هيلع هللا لزنأ ىتح . كلذ

 تا سس < هس اس و ےس س ر س سل هد كك و

 . ()تايآلا € ٍماَرَحْلا دِجْسَمْلَأَرطَس هجو لوف اهر َهْلَبق

 )١( نم تايآلا ٠٤٤-٠٠١ ةرقبلا ةروس نم .

- ٤ - 



 . مهرفاكو مهملسم « سانلل ةنحمو « ةميظع ةمكح كلذ يف ناكو

 ىده نيذلا مهو «انبر دنع نم لك هب انمآ» : اولاقف : نوملسملا امأف

 انتلبق ىلإ عجر امك اولاقف نوكرشملا امأو) . مهيلع ةريبكب نكت ملو . هللا

 مهتلبق نع مهالو ام» :()(اولاقف دوهيلا امأو « اننيد ىلإ عجري نأ كشوي

 . «؟اهيلع اوناك يتلا

 نإو . اهكرت دقف : ًاقح ىلوألا ةلبقلا تناك نإ : اولاقف , نوقفانملا امأو

 . لطاب ىلع ناك دقف : قحلا يه ةيناثلا تناك

 « هيلع هتردقو « خسنلا رمأ هلبق هناحبس هللا او ًاميظع كلذ ناك الو

 نمل ةبتاعملاب كلذ بقع مث . هلثم وأ خوسنملا نم ريخب يتأي هناحبس هنأو

 دوهيلا فالتخا :هدعب ركذ مث .هل دقني ملو هلوسر ىلع تنعت

 ركذ مث . ءيش ىلع اوسيل مهنأب ضعب ىلع مهضعب ةداهشو « ىراصنلاو
 . («)ادلو هللا ذختا : مهلوقب مهكرش

 . ههجو ّمُثَف مههوجو هدابع ىلو امنيأف . هلل برغملاو قرشملا نأ : ربخأ مث

 . مهتلبق عبتي ىتح هنع نوضري ال باتكلا لهأ نأ : هلوسر ربخأو

 امهيلع ليعامسإ هنبا ةنواعمب تيبلا هءانبو ميهاربإ هليلخ ركذ مث

 )١( نيتطوطخلا يف وهو . ةعوبطملا يف سيل نيسوقلا نيب ام .
 نم مهريغو نييرصملا ءامدقو ةمهاربلاو نييذوبلا نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي (*)

 ةدالوك اهنأ : نولوقي اونوكي ملو . ًادلو ذختا هللا نأ : ساسأ ىلع هكرش ناك كرشم لك
 يذلا لوألا رونلا وه : ناسنإلا ينب نم مهيلوو مهسدقمو مهدوبعم نإ : نولوقي لب . رشبلا

 . كرشم لك ةديقع يه هذهو . هللا صئاصخو تافص لك ذخأف . هللا نم قثبناو ضاف

 . كلذ مهفت ةيكملا روسلا نم اهريغو ماعنألا ةروس أرقاو . هناسلب اهب حرصي مل نإو

 تام



 نَم الإ هتلم نع بغري ال هنأو « سانلل ًامامإ ميهاربإ لعج هنأو « مالسلا

 . هسقن هفس

 ‹ قلك دمحم هلوسر ىلإ لزنأ اب اونمؤي نأو « هب اومتأي نأ هدابع رمأ مث
 ءاشي نم يدهي يذلا- هللا نأ : ربخأو . نييبنلا رئاس ىلإو مهيلإ لزنأ امو

 طسوأ يه يتلا ةلبقلا هذه ىلإ مهاده يذلا وه -ميقتسم طارص ىلإ

 . بتكلا لضفأو . لسرلا لضفأ مهل راتخا امك . مألا طسوأ مهو « لبقلا

 ‹ نيملاظلا الإ .ةجح مهيلع سانلل نوكي الثل كلذ لعف هنأ ربخأو

 نأ يغبني ال يتلا . ةنهاولا ةلطابلا ججحلا كلتب مهيلع نوجتحي مهنإف

 . مهيدهيو مهيلع هتمعن متيلو « اهلاثمأب لسرلا ضراعت

 مهرمأو ‹ باتكلا لازنإو « متاخلا لوسرلا لاسرإب مهيلع هتمعن ركذ مث

 . هركش نم رکشیو « هركذ نم رك ذي هنأب كلذ يف مهبغرو هركشو هرك ذب

 . ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالا :وهو ءهب الإ كلذ متي ال اب مهرمأو

 . نيرباصلا عم هنأ مهربخأو

 ¥ د
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 لصف

 . نينمؤملابو هرصنب هللا هديأو ‹ ةنيدملا يف غلي هللا لوسر رقتسا الو

 : دوسألاو رمحألا نم هللا راصنأ هتعنمو « ةوادعلا دعب مهبولق نيب فلأو

 ةوادعلا قاس نع مهل اورمشو . دحاو سوق نع دوهيلاو برعلا مهتمر

 تيوق ىتح « حفصلاو وفعلاو فكلاب نينمؤملاو هلوسر رمأي هللاو . ةبراخناو

 : ىلاعت لاقن + مهيلع هضرفي ملو « لاتقلا يف مهل نذأ ذئنيحف . . ةكوشلا
 لوأ يهو ()4 رَ مهر لع هَلَنِإَو ارل مهتاب وق دلل نْدَأ »
 . لاتقلا يف تلزن ةيآ

 ِهَلأِل يس ف اوُلَتَقَو# : ئتلاعت لاتف# مهلتاق نم لاق مهبل ضرف مث
 . (١ةيآلا 4 ةئوُلتَعي نأ

 تيڪ رقما اولو » : لاقف , ةفاك نيكرشملا لاتق مهيلع ضرف مث
 . ("ةيآلا نڪ کت وي قيامڪ هَ 7

 : لك هللا لوسر صئاصخ ضعب

 امبرو . اورفي الأ ىلع : برحلا يف هباحصأ عيابي ب هللا لوسر ناكو
 . مالسإلا ىلع مهعياب ارو . داهجلا ىلع مهعياب اجرو . توملا ىلع مهعياب

 هللا ةعاط مازتلاو ديحوتلا ىلع مهعيابو . حتفلا لبق 1 لبق ةرجهلا ىلع مهعيابو

 . هلوسرو

 . ةرقبلا ةروس نم ١4٠١ ةيآلا نم (۲)

 . ةءارب ةروس نم 5 ةيآلا نم (*)
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 طوسلا ناكف . ًائيش سانلا اولأسي الأ ىلع هباحصأ نم ًارفن عيابو

 . هايإ هلواني نأ ًادحأ لأسي الو « هذخأيف لزنيف . مهدحأ نم طقسي

 سرحلا ثبيو « عئالطلا علطُيو . هودع ربخب هنوتأي ثوعبلا ثعبي ناكو

 . ءيش هودع رمأ نم هيلع ىفخي ال ىتح « نويعلاو

 ركذ نم هباحصأو وه رثكأو « هب رصنتساو هللا اعد هودع يقل اذإ ناكو

 . هل عرضتلاو « هللا

 . داهجلا يف هباحصأل ةرواشملا ريثك ناكو

 . عطقنملا فدريو ‹ فيعضلا يجزيف . مهتقاس يف فلختي ناكو

 . اهريغب ىَّرَو ةوزغ دارأ اذإ ناكو

 . اهل ًاؤفك ةبنج لك يف لعجيو « ةلتاقملاو شيجلا بتري ناكو

 نيب رهاظ امبرو . هتدع برحلل سبلي ناكو . هرمأب هيدي نيب زّرابُي ناكو

 .ردب موي لعف امك نيعرد

 . لفق مث ًاثالث مهتصرعب ماقأ موق ىلع رهظ اذإ ناكو . ةيولأ هل ناكو

 . راغأ الإو ءٌرغُي مل انذؤم عمس اذإف . رظتني : ريغُي نأ دارأ اذإ ناكو

 . ةركُب سيمخلا موي جورخلا بحي ناكو

 .ودعلا ىلإ مهرقأ ناكو « هب اوقتا سأبلا دتشا اذإ ناكو

 . نادلولاو ءاسنلا لتق نع ىهنيو « برحلا يف ءاليخلا بحي ناكو

 . ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفسلا نع ىهنيو

-1١45- 



 : يو هللا لوسر هدقع ءاول لوأ

 ةزمح ءاول -ةبقع نب ىسوم لوق ىلع- غلي هللا لوسر هدقع ءاول لوأو

 الجر نيثالث ىف هثعب ‹ ىلوألا ةنسلا ىف ناضمر رهش ىف بلطملا دبع نبا

 وبأ اهيف  ماشلا نم تءاج « شيرقل اريع ضرتعي « ةصاخ نيرجاهملا نم
 ‹ صيعلا ةيحان نم رحبلا فيس اوغلب ىتح « لجر ةئامثالث يف لهج

 ناكو . ينهجلا ورمع نب يدجم مهنيب زجحف لاتقلل اوفطصاو اوقتلاف

 : ثراحلا نب ةديبع ةيرس

 نم لاوش يف فانم دبع نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع ثعب مث

 نيرجاهملا نم الجر نيتس يف غبار نطب ىلإ ةيرس يف « ةنسلا كلت
 اولسي ملو . يمّرلا مهنيب ناكف . غبار دنع نايفس ابأ يقلف . ةصاخ

 ىمر نم لوأ صاقو يبأ نب دعس ناكو . ةشوانم تناك امنإو . فويسلا

 . ناقيرفلا فرصنا مث « هللا ليبس يف مهسب

 . ةزمح ةيرس قاحسإ نبا مدقو

 رارخلا ىلإ ةنسلا كلت نم ةدعقلا يذ يف صاقو يبأ نب دعس ثعب مث

 زواجي ال نأ : هيلإ دهعو . شيرقل اريع نوضرتعي ءزاجحلا ضرأ نم

 نونمكيو « ليللاب نوريسي مهمادقأ ىلع اوجرخف نيرشع اوناكو ءرارخلا

 . سمألاب ترم دق ريعلا اودجوف « رارخلا اوغلب ىتح . راهنلاب
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 . ةيناثلا ةنسلا تلخد مث

 : ءاوبألا ةوزغ

 قلك هللا لوسر اهازغ ةوزغ لوأ تناكو . ءاوبألا ةوزغ قلي اهيف ازغف

 . اديك قلي ملف « شيرقل اريع ضرتعي « ةصاخ نيرجاهملا يف جرخ . هسفنب

 هيلع اونيعي الو ‹ هوزغي الو مهوزغي الأ ىلع ةرمض ينب عداو اهيفو

 اجا

 : طاوب ةوزغ

 نب ةيمأ اهيف ‹ شيرقل اريع ضرتعي جرخ . لوألا عيبر يف اطاوب ازغ مث
 -ةنيهج لابج نم البج- اطاوب غلبف . نيكرشملا نم لجر ةئامو فلخ

 . اديك قلي ملو عجرف

 : رباج نب زرك بلطل هجورخ
 ‹ ةنيدملا حرس ىلع راغأ دقو . يرهفلا رباج نب زرك بلط يف جرخ مث

 .ردب ةيحان نم ناوفس غلب ىتح هرثأ يف هلي هللا لوسر جرخف . هقاتساف

 .زرك هتافو

 نوضرتعي نيرجاهملا نم نيسمخو ةئام يف ةرخآلا ىدامج يف جرخ مث

 اذ غلبف . اهنوبقاعتي اريعب نيثالث يف جرخو . ماشلا ىلإ ةبهاذ شيرقل اريع
 اهل اوجرخ يتلا يهو . مايأب هتتاف دق ريعلا دجوف . عبني ةيحان نم ةريشعلا

 5 ماشلا نم ةدئاع تءاج امل ءردب موي

 7 مهءافلحو جلدم ينب عداو : اهيفو
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 : شحج نب هللا دبع ثعب

 الجر رشع ينثا يف بجر يف ةلخن ىلإ شحج نب هللا دبع ثعب مث
 ًاريع نودصري « ةلخن ىلإ اولصوف .ريعب ىلع نينثا لك نيرجاهملا نم
 هيف رظني الأ : هرمأو . ًاباتك هل بتك دق قلي هللا لوسر ناكو . شيرقل

 , اذه يباتك يف ترظن اذإ» : هيف اذإ باتكلا حتف املف . نيموي ريسي ىتح

 انل ملعتو « ًاشيرق دصرتف ‹ فئاطلاو ةكم نيب ةلخنب لزنت ىتح ضماف

 . «اهرابخأ

 تس : اولاقف ‹ مههركتسي ال هنأ مهربخأو ‹ كلذب هباحصأ ربخأف

 . ةعاطو

 ناوزغ نب ةبتعو صاقو يبأ نب دعس لضأ « قيرطلا ءانثأ يف ناك املف

 . ةلخن اولزن ىتح اوضمو « هبلط يف افلختف . امهريعب

 : يمرضحلا نب ورمع لتق

 ‹ يمرضحلا نب ورمع اهيف ةراجتو ابيبز لمحت شيرق ريع مهب ترمف

 ناسيك نب مكحلاو « ةريغملا نب هللا دبع ينبا الفونو نامثع اورسأو « هولتقف

 . ةريغملا ينب ىلوم

 انكهتنا : مهانلتاق نإف . بجر نم موي رخآ يف نحن : نوملسملا لاقف

 ىلع اوعمجأ مث .مرحلا اولخد ةليللا مهانكرت نإو مارحلا رهشلا

 نامثع اورسأو «هلتقف يمرضحلا نب ورمع مهدحأ ىمرف . مهتاقالم

 كلذ نم اولزع ىتح « نيريسألاو ريعلاب اومدق مث . لفون تلفأو . مكحلاو

 لوأو « مالسإلا يف لتق لوأو « مالسإلا يف سمخ لوأ ناكف . سمخلا

 . هولعف ام غي هللا لوسر ركنأف . رسأ

-1١44- 



 دق :اولاقف . الاقم اودجو مهنأ : اومعزو . كلذل شيرق راكنإ دتشاو

 : هللا لزنأ ىتح « كلذ نيملسملا ىلع دتشاو . مارحلا رهشلا دمحم لحأ

 ويره ڪو و وک ِهِفَلاَتِقَّلُه هيف لاَ ر اَرحْلِر مثلآ كولم
 : هناحبس لوقي ةيآلا 4)١ هّلادنعربكأهنمءِدلهأ حار إو ِواَرحْلَا د ِحسَمْلَاَو

 نم هنوبكترتو هومتبكترا امف ایک ناك نإو- هوترکنأ يذلا اذه

 ربكأ «هنم نيملسملا جارخإو « هتيبو هليبس نع دصلاو « هللاب رفكلا

 . هللا دنع

 : ةنتفلا ىنعم

 : هلوقو (04 ةَنْنونْوكَتاَل ىح ْمُهوُلِئَمَو» : هلوقك « كرشلا انه «ةنتفلا»و

 ةبقاع نكت مل يأ 04 َنيِكِرْمْمااَم اتر واوأولاكنأ لإ منَ نكرم »
 . هنم اوأربتو , هوركنأ نأ الإ مهرمأ ةرخآو . مهكرش

 eT هيلإ وعدي يذلا كرشلا : اهتقيقحو

 . ةيآلا (04 اوبل م تتمولأو نيمو اوف نلت 8 : ىلاعت لاق اذهلو

 نع اوعجريل « رانلاب مهقارحإو نينمؤملا بيذعتب ترّسُق

 نّممَهْنِمَو » : ىلاعت هلوقك . ةيصعملا : اهب داريو «ةنتفلا» يتأت 0

 هدلوو ‹ هلامو هلهأ يف لجرلا ةنتفكو (©ةيآلا 4 فيس ل ودم لرقم

 )١( ةيآلا نم  ۲٠۷ةرقبلا ةروس نم .

 ) )۲ةرقبلا ةروس نم ۱۹۳ ةيآلا نم .

 ) )۳ماعنألا ةروس نم ۲۳ ةيآ .

 )٤( ةيآلا نم ٠١ جوربلا ةروس نم .
 )٥( ةبوتلا ةروس نم 44 ةيآلا نم .

 هاهم =



 ٠ مالسإلا لهأ نيب تعقو يتلا نتفلاكو « هراجو

 ءالتبالاو ناحتمالا ىنعمب يهف .هسفنل هللا اهفيضي يتلا امأو

 . رابتخالاو

 : ناقرفلا موي . ىربكلا ردب ةعقو

 ماشلا نم ةلبقملا ريعلا ربخ للي هللا لوسر غلب . ناضمر يف ناك املف

 نوعبس مهعم ناكو . دوسألا نب دادقملل سرفو « ريبزلل سرف : ناسرف الإ

 ةنيدملا ىلع فلختساو .ريعب ىلع ةثالثلاو نالجرلا بقتعي «ًاريعب

 . ةنيدملا ىلع هلمعتساو « ةبابل ابأ در : ءاحورلاب ناك املف

 راصنألا ةيارو « يلع لا ةيارلاو ‹ ريمع نب بعصم ىلإ ءاوللا عفدو

 ءابغزلا يبأ نب يدعو ورمع نب َسّبْسَب ثعب ءارفصلا نم برق الو
 . ريعلا رابخأ ناسسحتي

 ورمع نب مضمض رجأتساف : هيلو هللا لوسر جرخم نايفس اأ غلبو

 . مهريع ىلإ ريفنلاب ًاشيرق ًاخرصتسم « ةكم ىلإ ًاثيثح هثعبو . يرافغلا

 ضّوع هنإف . بهل يبأ ىوس مهفارشأ نم فلختي ملو . نيعرسم اوضهنف

 فلختي ملو . برعلا لئابق نم مهلوح نميف اودشحو . لْعجِب الجر هنع

 نم اوجرخو . دحأ مهنم اهدهشي ملف يدعينب الإ شيرق نوطب نم مهنع

 -اهأ



 001 اس دل و سال ص هس صم

 (1) « هلأ ليس نع تروُدِصيَو سالا ءاَحرو ارطب » : ىلاعت لاق امك . مهرايد
 <$ هدد 0

 تفلح الر دداوتولو) : ىلاعت لاق امك « داعيم ريغ ىلع مهعمجف

 . 04 ٍدعيِمْلايف
 ملكتف . هباحصأ راشتسا . شيرق جورخ قي هللا لوسر غلب الو

 . اثلاث مث . نورجاهملا ملكتف . ًايناث مهراشتسا مث ءاونسحأف نورجاهملا

 كنأك :ذاعم نب دعس لاقف . مهينعي امنإ هللا لوسر نأ راصنألا تملعف

 يف هوعنمي نأ ىلع هوعياب مهنأل « مهينعي امنإ ناكو هللا لوسر اي انب ضرعت

 الإ كورصني ال نأ : مهيلع ىرت راصنألا نوكت نأ ىشخت كنأكو مهرايد

 ثيح انب ضُماف . مهنع بيجأو ءراصنألا نع لوقأ ينإو . مهرايد يف

 ام انلاومأ نم ذخو ‹ تئش نم لبح عطقاو ء تئش نم لّبح لصو « تعش

 . تكرت ام انيلإ بحأ ناك اهنم تذخأ امو . تئش ام انطعأو . تئش

 نئل هللاوو « كعم نريسنل نا دمُع نم كربلا غلبت ىتح انب ترس نئل هللاوف

 . كعم هانضخل رحبلا اذه انب تضرعتسا

 : ىسومل ىسوم موق لاق امك لوقن ال نذإ : دوسألا نب دادقملا لاقو

 ‹ كيدي نيب نم لتاقن نكلو «نودعاق انهه انإ التاقف كبرو تنأ بهذا»

 . كلامش نعو . كنيمي نعو . كفلخ نمو

 نإف . اورشبأو اوريس» : لاقو . مهنم عمس اب للي هللا لوسر هجو قرشأف

 . «موقلا عراصم تيأر دق ينإو . نيتفئاطلا ىدحإ يندعو هللا

 وهف .مهل دعتسن مل :اولاقو  ريفنلا ءاقل ةباحصلا ضعب هركو

 )١( ةيآلا نم ٤١ لافنألا ةروس نم .

 ةيآلا نم (؟) ٤١ لافنألا ةروس نم .
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 َنيِنِمْؤُمْلاَنماَقِبِرْهَنِإَو يلا يبين كبر كر أ امك :  ىلاعت هلوق
 هرگولو» - هلوق ىلإ - 4 َيَباَمَدَحيقَحْلا فكتور هي تورك
 . ()4 وُمرَجُمْل

 .ردب ىلإ كلي هللا لوسر راسو

 نأ : شيرق ىلإ بتكو .رحبلا لحاسب قحلف . نايفس وبأ ضفخو

 . عوجرلاب اوُمِهَف . ربخلا مهاتأف . مكريع اوزرحتل متجرخ اغإ مكنإف اوعجرا

 0 SE Ra هللاو : ليج اق

 . انفاختو ًادبأ انباهت

 ونبو وه عجرف . اولعفي ملف . عوجرلاب مهيلع قيرش نب سنخألا راشأف
 . اهدعب اعاطم ةرهُز ينب يف سنخألا لزي ملف . ةرهز

 ىتح ةباصعلا هذه انقرافت ال : لهج وبأ لاقف . عوجرلا مشاه ونب دارأو

 . عجرف . بلاط يبأ نب بلاط الإ « اوراسف « عجرن

 بابحلا لاقف .ردب هايم ىندأ ءام ىلع لزن ىتح قلي هللا لوسر راسو

 ‹ ةبذع ءاملا ةريثك -اهانفرع دق- بلف ىلإ ريسن نأ تيأر نإ :رذنملا نبا

 ًارطم ةليللا كلت هللا لزنأو ؟هايملا نم اهاوس ام رّوَعُتو . اهيلع لزننف

 . مهبولق ىلع طبرو . مادقألا تبثو . لمرلا بلص : ادحاو

 : لوقيو « هديب ريشي لعجو . ةكرعملا عضوم يف هي هللا لوسر ىشمو
 مهنم دحأ ىدعت امف «هللا ءاش نإ نالف عرصم اذهو . نالف عرصم اذه»

 )١( نم تايآلا ٥- ۸لافنألا ةروس نم .

 - هم =



 . كلَ هتراشإ عضوم

 تءاج شيرق هذه مهللا» : هِي هللا لوسر لاق نوكرشملا علط املف

 يذلا كرصنف مهللا . كلوسر بذكتو « كداحُت تءاج « اهرخفو اهئاليخب

 يف غلابو ‹ هبر رصنتساو « هيدي عفرو ماقو «ةادغلا مهنخأ مهللا . ينتدعو

 ‹ ينت دعو ام يل رجنأ مهللا» لاقو . هؤادر طقس ىتح هيدي عفرو عرضتلا

 دّبْعُت نل ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا . كدعوو كدهع كدشنأ ينإ مهللا

 . )دعب ضرألا يف

 اي « كبر كتدشانم كّبسَح : لاقو « هئارو نم قيدصلا ركب وبأ همزتلاف

 . كدعو ام كل هللا نزجنيل هديب يسفن يذلاوف ءرشبأ . هللا لوسر

 :ةكئالملا ىلإ هللا ىحوأف «هوثاغتساو هللا نوملسملا رصنتساو

 قورا تعا اور مک سلا بوف فیتنس انما ترآ ونی کم أ $
 مکی : هلوسر ىلإ هللا ىحوأو (04 ناب لڪ مما انااا

 . مكل ًافادرإ : ليق . اهحتفو لادلا رسكب (04 تريؤدّرم کلم ملال

 .ةدحاو ةعفد ا

 ‹ مهنيعأ يف نيملسملا هللا للقو . اهبئاتك يف شيرق تلبقأ اوحبصأ املف

 نم شيرق ىلع ًافوخ , عوجرلاب ةعيبر نب ةبتع راشأ ال - لهج وبأ لاق ىتح
 -ةبتع ينعي- هنكلو . هب سيل كلذ نأ -مهبراقأ اولتق اذإ « ةعيطقلاو قرفتلا

 . هيلع مكفوخت دقف « هنبا مهيفو «روزج ةلكأ هباحصأو ًادمحم نأ فرع

 )١( لوصألا عماج يف امك يذمرتلاو ملسم هجرخأ ثيدحلا .

 ) )۲ةيآلا نم ١7 لافنألا ةروس .

 ) )۳ةيآلا نم ٩ لافنألا ةروس نم .

 سا68غ



 ناك ًارمأ هللا يضقيل < نيملسملا .خ نيعأ يف ًاضيأ نيكرشملا هللا للقو

 . ًالوعفم

 بلطي نأ -يمرضحلا نب ورمع اخأ- يمرضحلا نب رماع لهج وبأ رمأو

 يمحف هارّمَعاو «هارمعاو : خرصي هتسا نع فشكو حاصف . هيخأ مد

 . برحلا تبشنو . موقلا

 ذخأو .ةوفغ افغو فرصنا مث .فوفصلا غدي هللا لوسر لدعو

 هدنعو . هسرحي كي هللا لوسر عم قيدصلا ركب وبأو « ساعنلا نيملسملا

 جرخف . شيرعلا باب ىلع راصنألا نم ةعامجو ءذاعم نب دعس
 مورو :ةيآلا هذه ولتيو . عردلا يف بشي قلك هللا لوسر
 روش ص

 . ()4 دلا

 اولتقف . ًارسأو التق مهولوانتف . نيكرشملا فاتكأ نيملسملا هللا حنمو

 نيعبس اورسأو « نيعبس

 . ةزرابملا نوبلطي . ةبتع نب ديلولاو « ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع جرخو

 نم مكب انل ام .مارك ءافكأ :اولاقف ءراصنألا نم ةثالث مهيلإ جرخف

 نب ثراحلا نب ةديبعو ‹ ةزمح مهيلإ زربف . انمع ينب نم ديرن اغنإ . ةجاح

 ار راس لاو كارلا زا يلع لاقل حلال يارب يامر اجلا

 ةزمح ٌركف . هبحاص تبثأ امهالك « نيتبرض ةبتعو ةديبع فلتخاو . ةبيش

 : لاقف . هلجر تعطق دق « ةديبع المتحاو . هالتقف ةديبع نرق ىلع ىلعو

 : هلوقب هنم ىلوأ انَأ ملعل ًايح بلاط وبأ ناك ول

 لئالحلاو انئانبأ نع َلَهَذنو هلوح عَّرَصُت ىتح هملسنو

 .رمقلا ةروس نم ٤٥ ةيآ )١(

 -اهمد



 و کھا ١ رثاو ص | . صاع

 (١)ةيآلا «م هير ناوم صلخ | نامصح نادل : تلزن مهيفو . ءارفصلاب تامو

 هللا يدي نيب ةموصخلل وثجي نم لوأ انأ» : لوقي هنع هللا ىضر ىلع ناكف

 نم ةنانك ينب نيبو مهنيب ام اوركذ . جورخلا ىلع شيرق تمزع الو
 بلاغ ال» : لاقف . كلام نب ةقارس ةروص يف سيلبإ مهل ىدبتف . برحلا

 : ةكئالملا ىأرو ‹ لاتقلل اوأبعت املف «مكل راج ينإو سانلا نم مويلا مكل

 ال ام ىرأ ىنإ» : لاقف ؟ةقارس اي نيأ ىلإ : اولاقف « هيبقع ىلع صكنو رف

 . «باقعلا ديدش هللاو هللا فاخأ ىنإ نورت

 َّرغ» : اولاقف « ةرثكلاب ةبلغلا نأ . ضرم هبلق ىف نمو نوقفانملا نظو

 هللا ىلع لكوتلاب وه اغنإ رصنلا نأ : هناحبس هللا ربخأت «مهنيد ءالؤه

 . هدحو

 يف مهل اب مهركذو . سانلا ظعوف « هد هللا لوسر ماق : ودعلا اند الو

 ىف دهشتسي نمل ةنجلا بجوأ دق هللا نأو . رصنلا نم تابثلاو ربصلا

 مث . نهلكاي هنرق نم تارمت حومجلا نب مامحلا نب ريمع جرخأف . هليبس
 ‹ نهب ىمرف «ةليوط ةايحل اهنإ « هذه یتارت لكأ ىتح تييح نئل» : لاق

 . ليتق لوأ ناكف لتق ىتح لتاقو

 ملف . موقلا هوجو يف هب ىمرف « ابارت هفك ءلم للك هللا لوسر ذخأو

 تمر ذإ تیمرامو 3 : ىلاعت هلوق وهف . هينيع تألم الإ مهنم الجر كرتت

 . 004 یره کو

 )١( جحلا ةروس 9 ةيآلا نم .

 ) )۲ةيآلا نم ١١۷ لافنألا ةروس .
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 فرعن ال اب اناتأو « محرلل انعطقَأ مهللا : لاقف . لهج وبأ حتفتساو

 . ةادغلا هنخأف

 نب دعسو -نورسأيو نولتقي- ودعلا يف مهيديأ نوملسملا عضو الو

 ىأر- شيرعلا يف راصنألا نم لاجر يف هي
 عنصي ام هركت كنأك» : لاقف . ةيهاركلا دعس هجو يف قالو هللا لوس

 يف هللا اهعقوأ ةعقو لوأ تناك « هللا لوسر اي هللاو ء لجأ : لاق «؟سانلا

 . لاجرلا ءاقبتسا نم يلإ ّبحأ لتقلا يف ناخثإلا ناكو . نيكرشملا

 ام انل رظني نم» : غلي هللا لوسر لاق ءودعلا مزهناو « برحلا تدرب الو
 فوعو ْدّوَعُم هبرض دق هدجوف . دوعسم نبا قلطناف ()«؟لهج وبأ عنص

 نمل : لاقف ؟لهج وبأ تنأ : لاقف « هتيحلب ذخأف . دّرَب ىتح -ءارفَع انبا-

 ؟هللا ودع اي هللا كازخأ له : هل لاق مث . هلوسرو هلل : لاق ؟مويلا ةرئادلا

 ىتأ مث . دوعسم نب هللا دبع هسأر ٌرتْحاَف ؟هموق هلتق لجر قوف لهو : لاق

 مث -ًاثالث- ؟وه الإ هلإ ال يذلا هللا» : لاقف ء هتلتق : لاقف . ولج يبنلا
 . هدحو بازحألا مزهو . هدبع رصنو . هدعو قدص يذلا هلل دمحلا : لاق

 نوعرف اذه : لاق « هيلع فقو املف . هايإ هتيرأف ءانقلطناف . هينرأف قلطنا

 . «ةمألا هذه

 لالب هرصبأف . ًايلع هنباو . فلخ نب ةيمأ فوع نب نمحرلا دبع رّسأو

 مث .اجن نإ توجن ال ؟ةيمأ رفكلا سأر :لاقف -ةكمب هبذعي ناكو-

 امهزجحي ءامهب نمحرلا دبع دتشاو . راصنألا نم ةعامج ىمحتسا

 . يراخبلا هاور ثيدحلا )١(

 — هال



 . هسفنب نمحرلا دبع هيلع ىقلأو . كربف ‹كربا : نمحرلا دبع هل لاقف

 لجر فويسلا ضعب باصأو . هولتق ىتح هتحت نم فويسلاب هوبرضف

 . نمحرلا دبع

 ؟ماعنلا شيرب هردص يف ملعملا نم : كاذ لبق هل لاق دق ةيمأ ناكو

 . ليعافألا انب لعف يذلا كاذ : لاق . بلطملا دبع نب ةزمح كاذ : هل لاقف

 نم الَذَج هلي يبنلا هاطعأف . نصْحم نب ةشاكُع فيس ذئموي عطقناو

 هب لتاقي لزي ملف « ًاليوط ًافيس هدي يف داع :هَّرَهَو هذخأ املف . بطح

 . ةدرلا موي لتق ىتح

 : لاقف . ىلتقلا ىلع فقو ىتح « لي يبنلا لبقأ : برحلا تضقنا الو

 ‹ ينومتل ذخو . سانلا ينق دصو ‹ ينومتب ذك . متنك يبنلا ةريشع سئب»

 . «سانلا يناوآو « ينومتج رخأو سانلا ينرصنو

 فقو مث -ردب بيلق- بيلقلا يف اوقلأ ىتح اوبحسف مهب رمأ مث

 تالف ايو « تالف ايو , ةعيبر نب ةبيش ايو , ةعيبر نب ةبتع اي» : لاقف « مهيلع

 «اقح يبر يندعو ام تدجو دق ينإف ق مكبر مک دعو ام متدجو له

 تنأ ام لاقف ؟اوفّيَج دق ماوقأ نم بطاخت ام « هللا لوسر اي :رمع لاقف

 . «مهنم لوقأ امل عمسأب

 . متاغملاو ىرسألا هعم « نيعلا ريرق ءاروصنم اديؤم لحترا مث

 . ثراحلا نب رضنلا قنع برضو « مئانغلا مسق : ءارفصلاب ناك املف

 . طيعُم يبأ نب ةبقع قنع برض : ةيبظلا قّرعب لزن امل مث

 . ةنيدملاب هل ودع لك هفاخ دق . ًاروصنم ًاديؤم ةنيدملا لخد مث
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 . مالسإلا ىف هباحصأو نيقفانملا

 مهنم دهشتساو . الجر رشع ةعضبو ةئامثالث : اردب رضح نم ةلمجو

 لو هللا لوسر رجاه املف . اوملسأ دق سانأ ناك : قاحسإ نبا لاق

 < نشأ لاك گیتا وكول » مهيف هللا 6 e ردب

 . ()ةيآلا

 : ردب مئانغ مسق

 نم لاقف .اوفلتخاف .تعمجف مئانغلاب رمأ لي هللا لوسر نإ مث

 نيذلا لاقو ء اهومتبصأ ام انالول :ودعلا مزه نم لاقو . انل يه : اهعمج

 نب ةدابع لاق ءاتم اهب قحأب متنأ ام : هلي هللا لوسر نوسرحي

 نيب همسقف . هلي هللا لوسر ىلإ اهلعجف . انيديأ نم هللا اهعزنف : تماصلا

 « لوسيل هني لاننا لع لامل نع كتوم » : ىلاعت هللا لزنأو نيملسملا
 . ()تايآلا

 للي هللا لوسر قّرف» : لاق . بهو نب هيب نع قاحسإ نبا ركذو
 نب زيزع وبأ ناكف «ًاريخ قرشألاب اوصوتسا : لاقو . هباحصأ ىلع ىرسألا

 نإف . هب كدي دش : بعصم هوخأ هل لاقف ءراصنألا نم لجر دنع ريمع

 لاقف ؟يب كتيصو هذه « يخأ اي :زيزع وبأ لاقف . عاتم تاذ هتخأ

 )١( ةيآلا نم ٩۷ ءاسنلا ةروس نم .

 . لافنألا ةروس لوأ نم تايآلا (؟)
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 نيح راصنألا نم طهر عم تنكو :زيزع لاق . كنود يخ هنإ : بعصم

 ةيصول .رمتلا اولكأو ءزبخلاب ىنوصخ ًاماعط اومدق اذإ اوناكف ءاولفق

 . اهب ينحفن الإ ةرسك مهنم لجر دي يف عقي ام ءانب مهايإ الكي هللا لوسر

 . اهسمي ام , يلع اهدريف . مهدحأ ىلع اهدرأف ييحتسأف : لاق

 : ردب ىراسأ

 كلذكو . نوعبس مهو . ىرسألا يف هباحصأ قدي هللا لوسر راشتساو

 مهل نوكت « ةيدف مهنم ذخؤي نأ : قيدصلا راشأف . ًاضيأ نوعبس ىلتقلا

 ىرأ ام « هللاو ال :رمع لاقف . مالسإلل مهيدهي هللا لعل ‹ مهقلطيو . ةوق

 رفكلا ةمئأ ءالؤه نإف . مهقانعأ برضنف ءاننكمت نأ ىرأ ينكلو . كلذ

 زع هللا نإ» : لاقف . ركب وبأ لاق ام غلي هللا لوسر ىوهف ‹ كرشلا ديدانصو

 زع هللا نإو «نيللا نم نيلأ نوكت ىتح « هيف لاجر بولق نّيَلُيَل لجو
 كلثَم نإو . ةراجحلا نم دشأ نوكت ىتح « هيف لاجر بولق ددشيل لجو

 يناصع نمو ينم هنإف ينعبت نمف» : لاق ذإ « ميهاربإ لثمك ركب ابأ اي

 نإ» :لاق ذإ ء« ىسيع لثمك ركب ابأ اي كلثم نإو «ميحر روفغ كنإف
 اي كلثم نإو «ميكحلا زيزعلا تنأ كنإف مهل رفغت نإو كدابع مهنإف مهبذعت

 مهبولق ىلع دالشاو مهلاومأ ىلع سمطا انبر» : لاق . ىسوم لثمك ءرمع

 ‹ حون لثمك ءرمع اي كلثم نإو «ميلألا باذعلا اوري ىتح اونمؤي الف

 مويلا متنأ : لاق مث «أرايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر» : لاق

 : ىلاعت هللا لزنأف «قنع برض وأ « ءادفب الإ دحأ مهنم نتلفني الف . ةلاع

 . (١)نيتيآلا € ضررا ا ف ختم وح رس ل نكن یل اکا 3

 )١( ناتيآلا ٦۷- 1۸لافنألا ةروس نم .
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 وه اذإف ‹ غبي هللا لوسر ىلع تودغ « دغلا نم ناك املف» : رمع لاق

 كيكبي ام ينربخأ « هللا لوسر اي : تلقف . نايكبي -ركب وبأو وه- دعاق

 ءامكئاكبل تيكابت دجأ مل نإو «تيكب ءاكب تدجو نإف ؟كّبحاصو

 ‹ ءادفلا مهذخأ نم : دغلا نم كباحصأ ىلع ٍضَرَع يذلل يكبأ : لاقف

 : لاقو -هنم ةبيرق ةرجشل- ةرجشلا هذه نم ىندأ مهباذع يلع ضرُع دقف

 ‹هءادف سابعلا انتخأ نبال كرتن نأ ديرن : هلي يبنلل راصنألا لاقو

 . «امهرد هنم اوعدت ال» : لاقف

 . ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا تلخد مث

 : عاقنيق ينب ةوزغ
 . دهعلا اوضقنف . ةنيدملا دوهي نم اوناكو . عاقنيق ينب ةوزغ اهيف تناكف

 عفشف « همكح ىلع اولزنف . ةليل ةرشع سمخ قا هللا لوسر مهرصاحف

 : دحأ ةوزغ

 . لاوش ىف دحأ ةعقو تناك اهيفو

 وبأ مهيف سأرتو ءردب موي شيرقب عقوأ امل ىلاعتو كرابت هللا نأ : كلذو

 ىلعو قل هللا لوسر ىلع بلؤي ذخأ « مهرباكأ باهذل « نايفس

 : رابخألا ىقتنم يف امك ملسمو دمحأ هاور ثيدحلا )1(

 ا



 وحن مهب لبقأ مث . اورفي الثل مهئاسنب اوءاجو . شيباحألاو ءافلحلاو

 . دحأ لبج نم ًابيرق لزنف . ةنيدملا

 ال نأ هيأر ناكو . مهيلإ جورخلا يف هباحصأ غلي هللا لوسر راشتساف

 نم ءاسنلاو . ككسلا هاوفأ ىلع نوملسملا مهلتاق اهولخد نإف . اوجرخي

 . يأرلا اذه ىلع -نيقفانملا سأر- يبأ نب هللا دبع هقفاوو « تويبلا قوف

 هللا لوسر ىلع اوراشأو -ردب هتاف نمم- ةباحصلا ءالضف نم ةعامج ردابف

 , مهيلع جرخو « هتمأل سبلو « هتيب لخدو ضهنف . هيلع اوحلأو . جورخلاب

 نأ تببحأ نإ : اولاق مث . جورخلا ىلع يَ هللا لوسر انهركتسا : اولاقف

 اهعضي نأ : هتمأل سبل اذإ يبنل يغبني ام» : لاقف « لعفاف ةنيدملاب ثكمت
 . «هودع نيبو هنيب هللا مكحي ىتح

 مأ نب هللا دبع ةنيدملا ىلع لمعتساو « هباحصأ نم فلأ يف جرخف

 . موتكم

 ًارقب نأو ءةملث هفيس يف نأ» ىأر :ايؤر ىأر قي هللا لوسر ناكو

 نم باصي لجرب : ةملُثلا لوأتف . ةنيصح عرد يف هدي لخدي هنأو . حبذت

 لاقو ‹ جرخف «ةنيدملاب عردلاو « نولتقي هباحصأ نم رفنب : رقبلاو « هتيب لهأ

 ءودعلا متيقل اذإ سأبلا دنع ربصلاو « هللا ىوقتب مكيلع» : هباحصأل

 . «اولعفاف . هب هللا مكرمأ اذام اورظناو

 وحنب بأ نب هللا دبع لزخنا -دحأو ةنيدملا نيب- طوشلاب ناك املف
 لتقن مالع يردن ام « يريغ نم عمسو « يناصع : لاقو ءركسعلا ثلث

 -رباج دلاو- ورمع نب هللا دبع مهعبتو . عجرف ؟سانلا اهيأ انهه انسفنأ

 : اولاق ءاوعفدا وأ « هللا ليبس يف اولتاق» : لوقيو . عوجرلا ىلع مهضرحي

 تا



 . مسو مهنع عجرف «عجرن مل نولتاقت مكنأ ملعن ول
 نم مهئافلحب اونيعتسي نأ : قلي هللا لوسر راصنألا نم رفن لأسو

 «؟بّثك نم موقلا ىلع انب جرخي نم» : لاقو . ىبأف . دوهي

 نم يظيق نب عبرمل طئاح يف كلس ىتح «راصنألا ضعب هب جرخف
 ال : لوقيو ‹ نيملسملا هوجو يف بارتلا وثحي ماقف -ىمعأ ناكو- نيقفانملا

 . هولتقيل هوردتباف « هللا لوسر تنك نإ « يطئاح يف لخدت نأ كل لحأ

 . «رصبلا ىمعأ بلقلا ىمعأ اذهف « هولتقت ال» : هللا لوسر لاقف

 لعجو .ايندلا يداولا ةوذُع يف ء دحأ نم بعشلا لزن ىتح ذفنو
 . مهرمأي ىتح لاتقلا نع سانلا ىهنو . دحأ ىلإ هرهظ

 نوسمخ مهنم « ةئامعبس يف وهو . لاتقلل أبعت تبسلا موي حبصأ املف
 : مهرمأو . ريبج نب هللا دبع -نيسمخ اوناكو- ةامرلا ىلع لمعتساو ًاسراف

 نأ : مهرمأو . ركسعلا فطتخت ريطلا اوأر ولو « مهزكرم اوقرافي ال نأ

 . مهئارو نم نيملسملا اوتأي الئل « لبنلاب نيكرشملا اوحضني

 . نيعرد نيب كي هللا لوسر رّهاظو

 نب ريبزلا نيتبنجملا ىدحإ ىلع لعجو « ريمع نب بعصم ءاوللا ىطعأو
 درف . ذئموي بابشلا ضرعتساو . ورمع نب رذنملا : ىرخألا ىلعو ماوعلا

 نب ديزو « ءاربلاو « ديز نب ةماسأو ءرمع نباك- لاتقلا نع رغصتسا نم

 . ًاقيطم هآر نم زاجأو -يسوألا ةبارعو « تباث نب ديزو « مقرأ

 ىلع اولعجف . سراف اتئام مهيفو . فالآ ةثالث مهو « شيرق تأبعتو

 . لهج يبأ نب ةمركع : ةرسيملا ىلعو . ديلولا نب دلاخ : مهتنميم
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 -يفيص نب ورمع دبع- رماع وبأ نيكرشملا نم ردب نم لوأ ناكو
 ءاج املف . ةيلهاجلا ىف سوألا سأر وهو . بهارلا ىمسي ناكو . قسافلا

 لوسر ىلع مهبلؤي شيرق ىلإ بهذف . ةوادعلاب رهاجو « هب قرش مالسإلا
 , مهيلإ فّرَعَتو , مهادان املف . هوعاطأ هوأر اذإ هموق نأب : مهدعوو وْ هللا

 رش يدعب يموق باصأ دقل : لاقف . قساف اي ًانيع كب هللا معنأ ال : اولاق
 . ةراجحلاب مهخضار مث . ًاديدش الاتق نيملسملا لتاق مث

 +« نشأ نب رضنلاو ‹ ىلعو « ةزمحو « ةحلطو « ةناجد وبأ ذئموي ىلبأو

 ًانسح ءالب عيبرلا نب دعسو

 اولوو « هلا ءادعأ مزهناف ‹ نيملسملل : راهنلا لوأ ةلودلا تناكو

 ‹ ةمينغلا : اولاق « ةامرلا كلذ ىأر املف . مهئاسن ىلإ اوهتنا ىتح . نيربدم

 اولخأف . اوعمسي ملف ٠ ۰ قلو هللا لوسر دهع مهريمأ مهر كلل ةمينغلا

 لبقأو . هنم اوءاجف . ًايلاخ هودجوف « هيلع نيكرشملا ناسرف رکو .رغثلا

 مهو- ةداهشلاب مهنم مركأ نم هللا مركأف نيملسملاب اوطاحأ ىتح مهرخآ

 . ةباحصلا ىلوو -نوعبس

 اورسكو « تاحارج هوحرجف « غلي هللا لوسر ىلإ نوكرشملا صلخو

 يبأ نب يلع ىلإ ءاوللا عفدف . هيدي نيب ريمع نب بعصم لتقو « هتيعابر

 . بلاط

 مث . اولتق ىتح ةرشع وحن هنود لاحف . هلتق نو ديري نوكرشملا هكردأو

 هيلع ةناجد وبأ سّرتو . هنع مهضهجأ ىتح هللا ديبع نب ةحلط مهدلاج

 . كرحتي ال وهو هيف عقي لّبْنلاو « هرهظب
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 اهدرف لي هللا لوسر اهب ىتأف . نامعنلا نب ةداتق نيع ذئموي تبيصأو

 . هينيع نسحأ تناكف . هديب

 نم ريثك بولق يف كلذ عقوف «لتُق دق ًادمحم نإ : ناطيشلا خرصو

 . نيملسملا

 لتق : اولاقف « مهيديأب اوقلأ دق نيملسملا نم موقب رضنلا نب سنأ ٌرَمَف
 تام ام ىلع اوتومف اوموق ؟هدعب ةايحلاب نوعنصت ام : لاقف هدي هللا لوسر

 ينإ ء دعس اي :لاقف ءذاعم نب دعس يقلو ‹« سانلا لبقتسا مث . هيلع

 نوعبس هب دجوو . لتق ىتح لتاقف . دحأ نود نم ةنجلا حير دجأل

3-0 

 . ةحارج

 ةبرحب هامر . هنع هللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح ىشبحلا ىشْحَو لّتقو

 . ةشبحلا ةقيرط ىلع

 : رفغملا تحت هفرع نم لوأ ناكف . نيملسملا وحن غلي هللا لوسر لبقأو

 هللا لوسر اذه « نيملسملا رشعم اي : هتوص ىلعأب حاصف « كلام نب بعك

 بعشلا ىلإ هعم اوضهنو . نوملسملا هيلإ عمتجاف . تكسا نأ : هيلإ راشأف

 . هيف لزن يذلا

 معزي ناك ء هل سرف ىلع فلخ نب يبأ هكردأ لبجلا ىلإ اودنسأ املف

 هلل هللا لوسر هنعط هنم برتقا املف . ا هللا لوسر هيلع لتقي هنأ : ةكمب

 هللاو : لاقف . سأب نم كب ام : نوكرشملا هل لاقف . ًامزهنم ّركَف « هتوُقُرَت ىف

 . فرّسب تامف . نيعمجأ اوتامل زاجملا يذ لهأب ىب ام ناك ول

 . اسلاج لي هللا لوسر مهب ىلصف « ةالصلا تناحو
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 هيلع لمح هنم نكمت املف . نايفس يبأ ىلع رماع يبأ نب ةلظنح دشو

 وهو ةحيصلا عمس نيح هنإف . ًابنُج ةلظنح ناكو « هلتقف دوسألا نب دادش

 نأ : هلي هللا لوسر ربخأف « داهجلا ىلإ هروف نم ماق- هتأرما نطب ىلع
 . هلسغت ةكئالملا

 ينب نم وهو . مالسإلا ىبأي -شقو نب تباث نب ورمع- مريصألا ناكو
 ىنسحلل « هبلق يف مالسإلا هللا فذق « دحأ موي ناك املف . لهشألا دبع

 ملو « حارجلا هتتبثأ ىتح « لتاقف . هفيس ذخأو ملسأف . هل تقبس يتلا

 اودجو مهالتق نوسمتلي لهشألا دبع ونب فاط املف . هرمأب دحأ ملعي

 ام :هولأس مث . مريصألا اذه نإ هللاو : اولاقف -ريسي قمر هبو- مريصألا

 لب : لاقف ؟مالسإلا يف ةبغر مأ ‹ كموق ىلع بدَحأ ؟كب ءاج يذلا

 هورك ذف . هتقو نم تامو . تملسأو هلوسربو هللاب تنمآ « مالسإلا يف ةبغر

 . طق ةدجس هلل لصي ملو «ةنجلا لهأ نم وه» : لاقف « كي هللا لوسرل

 مكيفأ : ىدانو « لبجلا ىلع نايفس وبأ فرشأ : برحلا تضقنا الو

 : لاقف هوبيجي ملف ؟ةفاحق يبأ نبا مكيفأ : لاقف . هوبيجي ملف ؟دمحم

 ملف . مهومتيفك دقف : ءالؤه امأ : لاقف . هوبيجي ملف ؟باطخلا نبا مكيفأ
 ىقبأ دقو , ءايحأ مهتركذ يذلا نإ « هللا ودع اي : لاق نأ هسفن رمع كلمي

 الأ» : غلو هللا لوسر لاقف لَّبْه ٌلْعا : لاق مث . كءوسي ام مهنم كل هللا

 انل : لاق مث «لجأو ىلعأ هللا :اولوق» لاق ؟لوقن ام :اولاق «؟هوبيجت

 : اولوق» : لاق ؟لوقن ام : اولاق «؟هوبيجت الأ» : لاق ء مكل ىّرُع الو , ىزعلا

 لاقف « لاجس برحلاو .ردب مويب موي : لاق مث «مكل ىلوم الو . انالوم هللا

 . رانلا يف مكالتقو . ةنجلا يف انالتق « ءاوس ال : رمع

 تا



 نم برحلا يف ساعنلاو . دحأ يفو ردب يف ساعنلا مهيلع هللا لزنأو

 . ناطيشلا نم رك ذلا سلاجمو ةالصلا ىفو . هللا

 1 لل هللا لوسر نع دحأ موي ةكئالملا تلتاقو

 هعمو « دحأ موي هللا لوسر تيأر» : لاق دعس نع نيحيحصلا ىفف

 الو لبق امهتيأر امو « لاتقلا دشأك . ضيب بايث امهيلع « نالتاقي نالجر

 . (ذعب

 -همد يف طحشتي وهو- راصنألا نم لجرب نيرجاهملا نم لجر رمو
 لتق دق ناك نإ : يراصنألا لاقف ؟لتُق ا دمحم نأ ترعشأ « نالف اي : لاقف
 هلك نم َتَدَخدَم ل وسر الإ دک امو : لزنف مكنيد نع اولتاقف « غلب دقف

 . (0)ةيآلا لسا

 . نينمؤملا هب لجو زع هللا ربتخا ‹ صيحقو ءالب موي دحأ موي ناكو
 لزن امم ناكف . ةداهشلاب هتمارك دارأ نم هيف مركأو . نيقفانملا هب رهظأو

 5 و ذلو : اهلوأ « نارمع لآ نم ةيآ نوتس : دحأ موي يف نآرقلا نم
 ل لا ا و22 20 اس چو 2 10

 . (0تايآلا 4ِلاَسِقلِلَدِعَمَم َنينِمؤُمْلائَوْبُ كِلهأْنِم تودع

 اعيش اوعنصت مل :اولاقو . مهنيب اميف اوموالت شيرق تفرصنا الو

 «مکل نوعمجي سوءر مهنم يقب دقو « مهومتكرت مث « مهتكؤش متبصأ
 . مهتيقب لصأتسن ىتح اوعجراف

 ال» : لاقو ‹ مهيلإ ريسملاب سانلا يف ىدانف . عَ هللا لوسر كلذ غلبف

 5 نارمع لآ ةروس نم ١5 ةيآلا نم )0(

 . نارمع لآ ةروس نم 117١-180 تايآلا (؟)
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 ؟كعم بكرأ :يبَأ نبا هل لاقف «لاتقلا دهش نم الإ انعم جرخي

 .«ال» : لاق

2 

 اعمس : اولاقو -ديدشلا حّرقلا نم مهب ام ىلع- نوملسملا هل باجتساف

 . ةعاطو

 تنك الإ ادهشم دهشت الأ بحأ ينإ « هللا لوسر اي :رباج لاقو

 . هل نذأف . كعم رسأ ىل نذئاف « هتانب ىلع ىبأ ىنفّلَخ انإو . كعم

 غلبف ‹ دسألا ءارمح اوغلب ىتح « هعم نوملسملاو ‹ لي هللا لوسر راسف

 ضعبل نايفس وبأ طرشو . ةكم ىلإ اوعجرف « هعم نمو نايفس ابأ كلذ
 رك ذيو  مهفوخي نأ هباحصأو غي يبنلاب رم اذإ هنأ ىلع ًاطرش نيكرشملا

 كلذ مهغلب املف . مكتيقب اولصأتسيل مهيلع ةركلل اوعمجأ ًاشيرق نأ مهل

 . «ليكولا معنو هللا انبسح» : اولاق

 . ةعبارلا ةنسلا تلخد مث

 . رفص يف « هباحصأو بيبخ ةعقو اهيف تناكف

 : ةنوعم رثب ةعقو

 . ةنوعم رثب لهأ ةعقو تناك : ةروك ذملا ةنسلا نم هنيعب رهشلا اذه ىفو

 ةروس اهيف لزنو .ريضنلا ينب ةوزغ تناك :لوألا عيبر رهش يفو
 . رشحلا

 . ةسماخلا ةنسلا تلخد مث

 : عيسيرملا ةوزغ

 ‹ غلي هللا لوسر مهيلع راغأف . قلطصملا ينب ىلع عيسيرملا ةوزغ اهيف تناكف
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 . ءاشلاو « معنلاو . ءاسنلا كي هللا لوسر ىبسف . نوُراغ مهو

 يف تعقو « موقلا ديس « ثراحلا تنب ةيريوج : يبسلا ةلمج نم ناكو

 ء اهجوزتو < ھا لوسر اهنع ىدأف . اهبتاكف . سيق نب تباث مهس

 . قلطصملا ينب نم تيب لهأ ةئام -جوزتلا اذه ببسب- نوملسملا قتعأف

 . لك هللا لوسر راهصأ : اولاقو

 : كفإلا ةصق

 . كفإلا ةصق تناك : ةوزغلا هذه يفو

 ةعرقب هعم غلي هللا لوسر اهب جرخ اهنع هللا يضر ةشئاع نأ : كلذو

 ضعب مهقيرط يف لزن :اوعجر املف -هئاسن عم هتداع تناك كلتو-

 ءاهيلع ادقع تدقفف . تعجر مث .اهتجاحل ةشئاع تجرخف . لزانملا

 اهنونظي مهو .هولمحف اهجدؤه َنولَحَرُي نيذلا ءاجف . هسمتلت تعجرف
 اذإف . مهناكم ىلإ -دقعلا تباصأ دقو- تعجرف . نسلا ةريغص اهنأل . هيف

 « اهنودقفي مهنأ تنظو «لزنملا يف تدعقف . بيجم الو عاد هب سيل

 : لّطَعملا نب ناوفص لوقب الإ ظقيتست ملف . اهانيع اهتبلغف . اهيلإ نوعجريو

 سرع دق ناوفص ناكو ؟ هلي هللا لوسر ةجوز . نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 اهاري ناكو- اهفرع اهآر املف . مونلا ريثك ناك هنأل « شيجلا تايرخأ يف
 ةملك اهملك امو «تبكرف « هتلحار خانأو . عجرتساف -باجحلا لبق

 . اهب مدق ىتح ءاهب دوقي راس مث . هعاجرتسا الإ هنم عمست ملو . ةدحاو

 مهنم لك ملكت : سانلا كلذ ىأر املف . ةريهظلا رحن يف شيجلا لزن دقو

 سفنتف . ًاسفنتم يبأ نب هللا دبع هللا ودع « نيقفانملا سأر دجوو . هتلكاشب

 . هقرفيو هعمجيو « كفإلا يكحتسي لعجف . دسحلاو قافنلا برك نم
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 . هب هيلإ نوبرقتي هباحصأ ناكو

 هل هللا لوسرو . ثيدحلا ىف كفإلا لهأ ضافأ . ةنيدملا اومدق املف

 راشأو « اهقارفب يلع هيلع راشأف « اهقارف يف راشتسا مث . ملكتي ال تكاس

 . اهكاسمإب ةماسأ هيلع

 ىف ًارهش ىحولا هلوسر نع هللا سبح نأ : ءالتبالا مامت ىضتقاو

 نوقفانملا دادزيو ‹ قدصلاو لدعلا ىلع ًاتابثو « ًانايإ نونمؤملا دادزيل « اهنأش
 هللا ةمعن متتو ءاهيوبأو ةقيدصلا نم ةدارملا ةيدوبعلا متتلو « ًاقافنو ًاكفإ

 الإ جرفلاو رصنلا لوصح نم سأيتو « قولخلا نم اهؤاجر عطقنيلو « مهيلع

 . هللا نم

 . هيلع ىنثأو هللا دمحف ء اهاوبأ اهدنعو « غلي هللا لوسر اهيلع لخدف

 تمملأ دق تنك نإو « هللا كئربيسف ةئيرب تنك نإ « ةشئاع اي» : لاق مث

 هللا بات «بات مث . هبنذب فرتعا اذإ دبعلا نإف . يرفغتساف بنذب

 . «هيلع

 لوقأ ام يردأ ام هللاو : لاق . هللا لوسر ىنع بجأ :اهيبأل : تلاق

 . هللا لوسرل

 . كلذ لثم اهمأ تلاقو . كلذ لثم اهمأل تلاقف

 ال -ةئيرب ينأ ملعي هللاو- ةئيرب ينإ تلق نإ :تلقف :تلاق

 ربصف» : لاق ثيح , فسوي ابأ الإ «الثم مكلو يل دجأ الو . ينوق دصت

 . «نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ليمج

 ال هللا نإ : تلقف :انأ امأف . هلي هللا لوسر ىلع ىحولا لزنف : تلاق

 نع علقأ ام ء امهسافنأب بهذ يذلاوف : ياوبأ امأو . قحلا الإ لوقي
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 اهلاق ةملك لوأ ناكف . ناجرختس امهحاورأ نأ تفخ الإ « غي هللا لوسر

 ١ ()«كأرب دقف : ةشئاع اي هللا امأ» : هلك هللا لوسر

 الو « هيلإ موقأ ال هللاو : تلق . ِكِلَي هللا لوسر ىلإ يموق : ىاوبأ لاقف
 . هللا الإ دمحأ

 ‹ كفإلا لهأ عم ملكتي هنإ : هنع ليق نمم هنع هللا يضر ناسح ناكو

 : اهح دميو ‹ ةشئاع ىلإ رذتعي لاقف

 ةبيرب نّرَت ام «نازر ناصح

 . لفاوغلا موحل نم ىثرغ حبصتو

 بلاغ نب يؤل نم يح ةليقع

 لئاز ريغ مهدجم يعاسملا مارك

 اهميخ هللا بّيط دق « ةبذهم

 لطابو ءوس لك نم اهرهطو

 هتف ىنع ليق دق ام ناك نئل

 يلمانأ يلإ يطوس تعفر الف

 يترصنو ‹ تييح ام يدوو ؟فيكو

 لفاحملا نيز هللا لوسر لآل

 هنإ : لوقت ء ههركي ءىشب ناسح رک ذي نأ ىضرت ال ةشئاع تناكو

 : لوقي يذلا

 . يرهزلا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور كفإلا ةصق ثيدح )١(
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 ءاقو مكنم دمحم ضرعل يضرعو « يتدلاوو « يبأ ناف

 وٌءاج نيذلأنإ ظ: هلوق نم رونلا ةروس لوأ ةصقلا هذه يف ىلاعت هللا لزنأف
 . ةصقلا رخآ ىلإ )4 يني بضع ِكفلأب

 : بازحألا ةوزغ

 . لاوش ىف قدنخلا ةعقو تناك -سمخ ةنس ىهو- ةنسلا هذه ىفو

 . مهفارشأ جرخ ‹ دحأ موي نيكرشملا راصتنا اوأر ال دوهيلا نأ : اهببسو

 يرو شيرق ىلإ هريغو قيقحلا يبأ نب مالّسك

 . شيرق مهتباجأف . مهل رصنلا مهسفنأ نم مهدعوو « قلي هللا لوسر

 5 برعلا لئابق ىف اوفاط مث ‹ مهل اوباجتساف . نافطغ ىلإ اوجرخ

 ونب مهقفاوو . فالآ ةعبرأ يف -نايفس وبأ مهدئاقو- شيرق تجرخف

 ىفاو نم ناکو . مهريغو عجشأو « ةرازفو < شا ونبو ‹ نارهظلا ع ميلس

 . فالآ ةرشع ‹ نيكرشملا نم قدنخلا

 هيلع راشأف هباحصأ راشتسا : هيلإ مهريسمب وَ هللا لوسر عمس املف

 لوسر هب رمأف . ةنيدملا نيبو ودعلا نيب لوحي قدنخ رفحب يسرافلا ناملس

 نم هرفح ىف ناكو . هسفنب هيف لمعو ردم هيلإ ردابف . ھا

 os لو جرخو

 اق . عوجلاو ةدشلا

 )١( تايآلا  55-1١1١رونلا ةروس .
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 ةرجاهملاو ءراصنألل رفغاف ةرخآلا شيع الإ شيع ال مهللا

 : هل نيبيجم اولاقف

 ادبأ انيقبآمداقهجلا ىلع دمتم اوعياب نيذلا نحت

 لبجلاب نصحتف . نيملسملا نم فالآ ةثالث يف قلو هللا لوسر جرخو

 اولعُجف « يرارذلاو ءاسنلاب رمأو . همامأ قدنخلابو -علَس لبج- هفلخ نم

 . ةنيدملا ماطآ يف

 لخد املف . هل حتف ىتح هملكي لزي ملف . هل حتفي نأ : دسأ نب بعك

 ىلع . دسأو نافطغو شيرقب كتئج .رهدلا زعب كتئج :لاق نصحلا

 دق ماهجب ينتئج «رهدلا لذب هللاو ينتئج لب : لاق « دمحم برحل اهتاداق

 . ءيش هيف سيلو « قربيو دعْرُي وهف . هءام قارأ

 لخدو . لي هللا لوسر نيبو هنيب يذلا دهعلا ضقن ىتح هب لزي ملف

 مل نإ مهنأ : ييُح ىلع بعك طرشو . نوكرشملا كلذب ٌرّسو . نيكرشملا عم
 ام هبيصيف « مهنصح يف مهعم لخدي ىتح ءيجي نأ : دمحمب اورفظي

 . هل ىفوو كلذ طرشف مهبيصي

 ءذاعم نب دعس- : نيدعسلا مهيلإ ثعبف .ربخلا قلي هللا لوسر غلبو

 . ربخلا اوفرعتيل ةحاور نب هللا دبعو « ريبج نب تاوخو -ةدابع نب دعسو

 . بسلاب مهورهاجو .نوكي ام ثيخأ ىلع مهو دجو مهنم اوند املف

 . ًانح لي هللا لوسرل اونحلو اوفرصناف
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 اي ء اورشبأ « ربكأ هللا» كِل هللا لوسر لاقف . نيملسملا ىلع كلذ مظعف

 . «نيملسملا رشعم

 ةثراح ينب ضعب نذأتساو .قافنلا مجنو «ءالبلا دتشاو

 هر ا ا E ىلإ باهذلا يف ليَ هللا لوسر
 . 04 راف زودی نإ

 . ًارهش يَء هللا لوسر نيرصاحم نوكرشملا ماقأو

 مهنم- شيرق نم سراوف نأ الإ « قدنخلا لجأل « لاتق مهنيب نكي ملو

 هذه نإ :اولاق هيلع اوفقو املف . قدنخلا وحن اولبقأ- دو دبع نب ورمع

 مهب تلاجو « هنم ًاقيض ًاناكم اومميت مث . اهفرعت برعلا تناك ام ةديكم

 يبأ نب يلع :ورمعل بدتناف .زاربلا ىلإ اوعدو « ةخبسلا يف مهليخ

 ‹ نيكرشملا لاطبأ نم ناكو . يلع يدي ىلع هللا هلتقف . هزرابف « بلاط

 . هباحصأ مزهناو

 حلاصي نأ قلك هللا لوسر دارأ : نيملسملا ىلع لاحلا هذه تلاط الو

 رامث ثلث ىلع -نافطغ يسيئر- فوع نب ثراحلاو . نصح نب ةنييع
 راشتساو . كلذ ىلع ةضوافلا ترجو .امهموقب افرصنيو ةنيدملا

 نإو . ةعاطو اعمسف : كرمأ هللا ناك نإ : الاقف « نيدعسلا لي هللا لوسر

 انك دقل ء الف انل هعنصت ًائيش ناك نإو . هانعنص هعنصت نأ بحت ًائيش ناك

 نأ نوعمطي ال مهو ‹ ناثوألا 0 ‹ كرشلا ىلع موقلا ءالؤهو نحن

 انزعأو « مالسإلاب هللا انمركأ نيحفأ . ًاعيب وأ ىرق الإ ‹ ةرمث اهنم اولكأي

 رد نا ع

 دق برعلا تيأر امل « مكل هعنصأ ءيش وه اغنإ» : لاقو . امهيأر بوصف

 )١( ةيآلا نم ١١ بازحألا ةروس .
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 . «ةدحاو سوق نع مكتمر

 . ودعلا هب لذخ هدنع ًارمأ عنص -دمحلا هلو- لجو زع هللا نإ مث

 ىلإ ءاج -دوعسم نب ميعن : هل لاقي- نافطغ نم الجر نأ : كلذ نمف

 تنأ امنإ» : لاقف . تئش امب ينرمف .تملسأ دق :لاقف . قدي هللا لوسر

 ةد را نزف دتا ام نع ناف . دحئاو لجر

 ال مهو « مهيلع لخدف -مهل ًاريشع ناكو- ةظيرق ينب ىلإ بهذف

 اوباصأ نإ ًاشيرق نإو «ًادمحم متبراح دق مكنإ : لاقف . همالسإب نوملعي

 مهعم اولتاقت ال : لاق ؟لمعلا امف :اولاق . اورمشنا الإو ءاهوزهتنا ةصرف

 شيرق ىلإ ىضم مث . يأرلاب ترشأ دق اولاقف . نئاهر مكوطعي ىتح
 دق دوهيلا نإ : لاق . معن : اولاق ؟يحصنو مكل ىدو نوملعت له : لاقف

 نوذخأي مهنأ : دمحم ىلإ اولسرأ دق مهنإو ‹ مهنم ناك ام ىلع اومدن

 مهوطعت الف مكولأس نإف « مكيلع هنوئلامي مث « هيلإ اهنوعف دي نئاهر مكنم

 . كلذ لثم مهل لاقف . نافطغ ىلإ بهذ مث

 مكعم انسل انإ : دوهي يلإ اوثعب لاوش نم تبسلا ةليل تناك املف

 ىتح دمحم ىلإ انب اوُدْغاف . فخلاو عاركلا كله دقو « ماقم ضرأب

 نَم باصأ ام متملع دقو « تبسلا موي مويلا نإ : مهيلإ اولسرأف « هزجانن

 ا ا

 انإ : مهيلإ اوثعبف . ميعن هللاو مكقدص دق : اولاق مهلسر مهتءاج املف

 . ميعن هللاو مكقدص دق : ةظيرق تلاقف . ًادحأ مكيلإ ثعبن ال هللاو

 . ناقيرفلا لذاختف

 , مهمايخ ضوقت تلعجف « حيرلا نم ًادنج نيكرشملا ىلع هللا لسرأو
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 ةكئالملا نم ًادنجو ‹ هتعلق الإ بط الو ‹ اهتأفك الإ ارذق مهل عدت الو

 ور تل

 امامي امي هللا لاق امك . بعرلا مهبولق يف نوقليو « مهب د نولزلزي

 .()« اه ورک ل ادوثحو ار مونا اتاسراک دوج ہک ءاج دل کک ھا ب اوكا

 ىلع مهدجوف . مهربخب هيتأي نامّيلا نب ةفيذُح ٍقِلي هللا لوسر لسرأو
 . مهليحرب هربخأف « هيلإ عجرف . ليحرلل اوأيهت دقو « لاحلا هذه

 ىلإ نوملسملاو ًاعجار « قدنخلا نع فرصنا غدي هللا لوسر حبصأ املف

 متعضو دقأ : لاقف ‹ رهظلا تقو ليربج هءاجف . حالسلا اوعضوف . ةنيدملا

 ينب ينعي- ءالؤه ىلإ ضهنا ءاهتحلسأ عضت مل ةكئالملا نإ ؟حالسلا

 رصعلا نيلصي الف اعيطم اعماس ناك نم» : غدي هللا لوسر ىدانف -ةظيرق

 . (22ةظيرق ينب يف الإ

 . مهنوصح نم قلي هللا لوسر اند اذإ ىتح .ًاعارس نوملسملا جرخف

 مهرصاحو «؟هتمقن مكب لزنأو هللا مكازخأ له « ةدرقلا ناوخإ اي» : لاق

 هللا فذقو .راصحلا مهدهج ىتح « ةليل نيرشعو ًاسمخ قلي هللا لوسر

 مكيلع ضراع ينإ : دسأ نب بعك مهسيئر مهل لاقف . بعرلا مهبولق يف
 مكنإف . هعبتنو لجرلا اذه قدصن : متئش متئش اهيأ اوذحخ :ًاثالث الالخ

 قرافن ال اولاق ةاروتلا يف مك دنع ا هنودجت يذلا يبنلا هنأ : نوملعت
 يتلصم هيلإ اوجرخاو مكءاسنو مكءانبأ اولتقاف : لاق . ًادبأ ةاروتلا مكح

 )١( بازحألا ةروس نم 4 ةيآلا نم .

 ) )۲بازحألا نم - هي -يبنلا عجرم باب يف رمع نبا نع يراخبلا هاور ثيدحلا

 اضيأ ملسم هاورو ةظيرق ينب ىلإ هجرخمو .

VS 



 انئانبأ دعب شيعلا ريخ امف : اولاق . هنيبو مكنيب هللا مكحي ىتح مكفويس

 مكونمأ دق هباحصأو دمحم نوكي نأ ىسعف . ةليللا اولزناف : لاق ؟انئاسنو

 . انتبس دسفن ال :اولاق : ةرغ مهنم بيصن انلعل- تبسلا ةليل اهنأل اهيف

 -مكنم لجر تاب ام لاق . تبسلا يف اودتعا نم باصأ ام تملع دقو

 . لي هللا لوسر مكح ىلع اولزن مث . ًامزاح رهدلا نم ةليل -همأ هتدلو ذنم
 : لاومألا مسقتو « لاجرلا لتقت نأ : مكحف ذاعم نب دعس مهيف مكحف

 . ()يرارذلاو ءاسنلا ىبستو

 يف مهتصق ركذو . بازحألا ةروس ردص قدنخلا ةوزغ يف هللا لزنأو

 مصر مک روو » : هلوق ىلإ 4 کمو ةمناورک ذا اوما سدلآ بماي 9 هلوق

 . (04 مومو شريد

 . ةسداسلا ةنسلا ا

 . ةئامعبرأو فلأ كاذ ذإ ةباحصلا ةدعو . ةيبيدحلا ةعقو TT اهيفو

 . ناوضرلا ةعيب لهأو « ةرجشلا لهأ مهو

 انيع ثعبو ةرمعلاب مرحأو : هرعشأو , يدهلا لو هللا لوسر دلق ‹ ةفيلحلا

 ‹ هنيع هاتأ نافسع نم ًابيرق ناك اذإ ىتح , شيرق نع هربخي ةعازخ نم هل

 مهو ءاعومج اوعمج دق يؤل نب رماعو يؤل نب بعك تكرت ينإ : لاقف

 عماج يف امك ملسمو يراخبلا اهجرخأ ةظيرق ينب يف ذاعم نب دعس مكح ةصق )١(

 . لوصألا

 . بازحألا ةروس نم ۹-۲۷ تايآلا (۲)
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 . تيبلا نع كوداصو ‹ كولتاقم

 ديلولا نب دلاخ نإ» : هلي يبنلا لاق : قيرطلا ضعبب ناك اذإ ىتح

 . ()«نيميلا تاذ اوذخف « ميمغلا عاركب

 . اريذن ضكري قلطناف . شيجلا ةربغب وه اذإ ىتح « دلاخ مهب رعش امف

 طبهي يتلا ءرارملا ةينث يف ناك اذإ ىتح « وي هللا لوسر قلطناو

 تألخ :اولاقف . لح « لح : سانلا لاقف « هتلحار تكرب : اهنم مهيلع

 اهسبح نكلو . قلخب اهل كاذ امو . ءاوصقلا تألخ ام» لاقف . ءاوصقلا

 ةطخ ينولأسي ال «هديب دمحم سفن يذلاو : لاق مث . ليفلا سباح

 . «اهايإ مهتيطعأ الإ هللا تامرح اهيف نومظعي

 ٍدَّمُث ىلع « ةيبيدحلا ىصقأب لزن ىتح لدعف . هب تبثوف اهرجز مث
 ا ا عزتناف . هيلإ اوكشف «هوحزن نأ ٌسانلا ثبلي ملف . ءاملا ليلق

 ىتح يّرلاب مهل شيجي لاز ام هللا وف « هيف هولعجي نأ مهرمأو . هتنانك

 . هنع اوردص

 : لاقف رمع اعدف . الجر مهيلإ ثعبي نأ بحأف . هلوزنل شيرق تعزفو

 نإ يل بضغي بعك نب يدع ينب نم دحأ ةكمب يل سيل « هللا لوسر اي
 هاعدف . تدرأ ام ْغْلَبُي ُهنإو ءاهب هتريشع نإف . نامثع ْلسرأف « تيذوأ

 ًاراَّمُع انثج اغإو « لاتقل تأن مل انأ : مهربخأ» : لاقو « شيرق ىلإ هلسرأف

 . تانمؤم ءاسنو نينمؤم ةكمب الاجر يتأي نأ هرمأو . مالسإلا ىلإ مهعداو

 نع ةورع ةياور نم يراخبلاو دمحأ هأور « ةيبيدحلا حلص ثيدح نم ةلمج هذه )1(

 .رابخألا ىقتنم يف امك مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا

- ۱۷۸ - 



 ° تو و

 اهيف ىَفْحَتْسُي ال ىتح « ةكمب هنيد رهظم لجو زع هللا نأو « حتفلاب مهرشبيف

 . «ناميإلاب

 لوسر ينثعب : لاقف ؟نيأ ىلإ : اولاقف « شيرق ىلع رمف . نامثع قلطناف

 . لاتقل تأي مل هنأ : مكربخيو « مالسإلا ىلإو هللا ىلإ مكوعدأ قلل هللا

 . كتجاح ىلإ ذفناف . لوقت ام انعمس دق : اولاق . ًارامع انئج امنإو

 . سرفلا ىلع هلمحو . هب بحرف ‹ صاعلا نب ديعس نب نابأ هيلإ ماقو
 . ةكم ءاج ىتح نابأ هفدرأو

 . تيبلا ىلإ اننيب نم نامثع صلخ : عجري نأ لبق , نوملسملا لاقو

 امو : اولاق «نوروصحم نحنو تيبلاب فاط هنظأ ام» : غلي هللا لوسر لاقف

 فوطي ال نأ : هب ينظ كلذ» :لاق ؟صلخ دقو « هللا لوسر اي هعنمي

 . «هعم فوطن ىتح ةبعكلاب

 دحأ نم لجر ىمرف . حلصلا رمأ يف نيكرشملاب نوملسملا طلتخاو
 لبنلاب اومارتو .ةكراعم تناكف .رخآلا قيرفلا نم الجر نيقيرفلا
 . مهيف نم امهنم لك نهتراو ناقيرفلا حاصو . ةراجحلاو

 اوردابتف . ةعيبلا ىلإ اعدف . لتق دق نامثع نأ غلي هللا لوسر غلبو

 : لاقو ء هسفن ديب ذخأف . اورفي الأ ىلع هوعيابف . ةرجشلا تحت وهو < هيل

 . «نامثع نع هذه»

 . تيبلاب فاوطلا نم تيفتشا : هل اولاقف « نامثع عجر ةعيبلا تمت الو

 lo يي ا

 شيرق ينتعد دقلو . فوطي ىتح اهب تفط ام ةيبيدحلاب لك هل
 . انظ اننسحأو « هللاب ملعأ هللا لوسر : نوملسملا لاقف . تيبأف فاوطلا ىلإ
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 هعيابف « ةرجشلا تحت وهو « ةعيبلل قلي هللا لوسر ديب ذخأ رمع ناكو
 . سيق نب دجلا الإ فلختي مل . مهلك نوملسملا

 ناكو . غي هللا لوسر نع هعفري اهنصغب ًاذخآ راسي نب لقعم ناكو

 نب ةملس هعيابو ‹ يدسألا نصحم نب بهو نانس وبأ : هعياب نم لوأ

 . مهرخآو مهطسوو « سانلا لوأ يف : تارم ثالث عوكألا

 اوناكو- ةعازخ نم رفن يف ءاقرو نب ليدُب ءاج ذإ كلذك مه انيبف

 نب بعك تكرت ينإ :لاقف -ةماهت لهأ نم غلي هللا لوسرل حصن ةبْيَع

 ذوعلا مهعم « ةيبيدحلا هايم دادعأ اولزن دق : يؤل نب رماعو . يؤل

 لاتقل ئجن مل انإ» : لاقف . تيبلا نع كوداصو « كولتاقم مهو . ليفاطملا

 نإف . مهب تّرضأو « برحلا مُهنَكَهَن ًاشيرق نإو . نيرمتعم انئج امنإو . دحأ

 اميف اولخدي نأ اوءاش نإف . سانلا نيبو ينيب اولخيو « مهّنددام اوءاش

 يذلا وف « لاتقلا الإ اوبأ نإو ءاوّمَج دقف الإو ءاولعف سانلا هيف لخد

 هللا ّنَدفْنيَل وأ « يتفلاس درفنت ىتح اذه يرمأ ىلع مهنلتاقأل هديب يسفن

 . (هرمأ

 دق ينإ : لاقف « ًاشيرق ىتأ ىتح قلطناف . لوقت ام مهغلبأس : ليدب لاق

 هتضرع متئش نإف .الوق لوقي هتعمسو « لجرلا اذه دنع نم مكتئج

 . مكيلع
 يأرلا ووذ لاقو . ءيشب هنع انثدحت نأ انل ةجاح ال : مهؤاهفس لاقف

 . اذكو اذك لوقي هتعمس : لاق . لوقي هتعمس ام تاه : مهنم

 اهولبقاف « دشُر ةطخخ مكيلع ضرع دق اذه نإ : دوعسم نب ةورع لاقف

 هلوق نم ًاوحن هل لاقف . هملكي لعجف .هاتأف . هتّنا : اولاقف . هتآ ينوعدو

 . ليدبل
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 دحأب تعمس له . كموق تلصأتسا ول تيأرأ . دمحم يأ : ةورع لاقف

 ًاباشوأ ىرأل ينإ هللا وف « ىرخألا نكت نإو ؟كلبق هلهأ حاتجا برعلا نم

 . كوع ديو اورفي نأ ًاقيلخ ‹ سانلا نم

 ؟هعدنو هنع رفن نحنأ « تاللا رظَب ْصّصْما : ركب وبأ لاقف

 ىسفن يذلاو امأ : لاق . ركب وبأ : لاق ؟دمحم اي اذ نم : ةورع لاق

 . كتبجأل -اهب كزجأ مل- يدنع كل تناك دي الول « هديب

 قل يبنلا مَخَتْنا ام هللا وف . هباحصأ قمريو لب يبنلا ملكي لعجو

 رمأ اذإو هدلجو ههجو اهب كلدف . مهنم لجر فك يف تعقو الإ ةماخُت

 اوضفخ ملكت اذإو . هئوضَو ىلع نولتتقي اوداك أضوت اذإو . هرمأ اوردتبا

 . هل ًاميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو . مهتاوصأ

 كولملا ىلع تدقَو دقل هللاو , موق يأ : لاقف . هباحصأ ىلإ ةورع عجرف

 امك هباحصأ همظعي ًاكلم تيأر نإ هللاو -يشاجنلاو ءرصيقو « ىرسك-
 فك يف تعقو الإ ةماخن مختنا ام هللاو . ادمحم دمحم باحصأ مظعي

 مث ‹ مدقت ام عيمجب مهربخأ مث . هدلجو ههجو اهب كلدف . مهنم لجر

 . اهولبقاف دشر ةطخ مكيلع ضرع دقو : لاق

 ىلع فرشأ املف . هتئا : اولاقف , هتآ ينوعد : هنانك ينب نم لجر لاقف

 «هل اهوثعباف نّدّبلا نومظعي موق نم وهو « نالف اذه» : لاق ‹ ويب يبنلا

 ام !هللا ناحبس :لاق كلذ ىأر املف . نوُبَلُي موقلا هلبقتساو . اولعفف

 . مهربخأف هباحصأ ىلإ عجرف « تيبلا نع اودصي نأ ءالؤهل يغبني
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 لهُس دق» : هي يبنلا لاقف . ورمع نب ليهس ءاج ذإ كلذك مه انيبف

 . «مكرمأ نم مكل

 يبأ نب يلع وهو- بتاكلا اعدف . ًاباتك كنيبو اننيب بتكا تاه : لاقف

 امأ : ليهس لاقف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :بتكا» :لاقف -بلاط

 تنك امك «مهللا كمساب» بتكا نكلو ؟وه ام يردأ امف « نمحرلا

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» الإ اهبتكن ال هللاو : نوملسملا لاقف . بتكت

 هيلع ىضاق ام اذه : بتكا» : لاق مث «مهللا كمساب بتكا» : غبي لاقف

 كاند دص ام هللا لوسر كنأ ملعن ول هللاو : ليهس لاقف «هللا لوسر دمحم

 « هللا لوسر ينإ» :لاقف «هللا دبع نب دمحم» بتكا نكلو «تيبلا نع

 نأ ىلع» : للي يبنلا لاق مث «هللا دبع نب دمحم بتكا « ينومتبذك نإو

 اننأ برعلا ثدحت ال هللاو : ليهس لاقف «هب فّوطَتَف تيبلا نيبو اننيب اولخت

 الأ ىلعو» : ليهس لاقف . لبقملا ماعلا نم كاذ نكلو « ةطْغّض انذخأ
 : نوملسملا لاقف «انيلإ هتددر الإ ‹ كنيد ىلع ناك نإو ءانم لجر كيتأي

 . ()«؟ًاملسم ءاج دقو نيكرشملا ىلإ دري فيك !هللا ناحبس»

 لفسأ نم جرخ دقو « ليهس نب لدنج وبأ ءاج ذإ كلذك مه انيبف

 لاقف . نيملسملا رهظأ نيب هسفنب ىمر ىتح «هدويق يف فُسْرَي ةكم
 مل انإ» : للي يبنلا لاقف « يلإ هدرت نأ هيلع كيضاقأ ام لوأ اذه : ليهس

 لاقف . ًادبأ ءيش ىلع كحلاصأ ال هللاو ًاذإ : لاقف «دعب باتكلا ضقن

 ام : لاق «لعفاف ىلب» : لاق . كل هزيجمب انأ ام : لاق «يل هْرجأف» قلك يبنلا

 نيكرشملا ىلإ دّرَأ فيك « نيملسملا رشعم اي : لدنج وبأ لاق . لعافب انأ

 )١( يراخبلاو دمحأ هاور ةيبيدحلا حلص ثيدح .
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 ًاباذع هللا يف ٍبّذُع دق ناكو- ؟تيقل ام نورت الأ ؟املسم تئج دقو

 . ذئموي الإ تملسأ ذنم تككش ام هللاو» : باطخلا نب رمع لاق -اديدش

 . ىلب : لاق ؟هللا يبن تسلأ « هللا لوسر اي : تلقف « لي يبنلا تيتأف

 مالع : تلق . ىلب : لاق ؟لطابلا ىلع انودعو « قحلا ىلع انسلأ : تلق

 : لاقف ؟انئا دعأ نيبو اننيب هللا مكحي املو عجرنو ؟اننيد يف ةّينادلا ىطّعُ

 اَنأ : انثدحت تسل وأ : تلق . هيصعأ تسلو . يرصان وهو « هللا لوسر ينإ

 : تلق ؟ماعلا هيتأت كنأ كتربخأفأ « ىلب : لاق ؟هب فوطَتو « تيبلا يتأن

 تلق املثم هل تلقف ءركب ابأ ت تيتأف : لاق . هب فوطممو هيتآ كنإف : لاق . ال

 : دازو « ءاوس قو هللا لوسر يلع در امك يلع درو ‹ قلو هللا لوسرل

 كلذل تلمعف . قحلا ىلعل هنإ هللا وف . توت ىتح هزرغب كسمتساف

 . «الامعأ

 اوموق» هباحصأل غي هللا لوسر لاق باتكلا ةيضق نم غرف املف

 ثالث اهلاق ىتح . لجر مهنم ماق ام هللاوف : لاق «اوقلحا مث . اورحناف

 هندي رحن ىتح مهنم ًادحأ ملكي ملو ماق ‹ دحأ مهنم مقي مل املف . تارم

 . هقلاح اعدو

 2 ىتح .ًاضعب قلحي مهضعب لعجو . اورحنف اوماق كلذ اوأر املف

 ی أتي : هللا لزنأف « تانمؤم ةوسن ءاج مث . امغ ًاضعب لتقي مهضعب

 مصوب : غلب ىتح 4 يه ونجتماف ت ر جدهم تمول مڪ اج اڌ اونم اء

 . كرشلا يف هل اتناك نيتأرما ذئموي رمع قلطف ()4 ٍزاَوَكْلأ

 )١( ةيآلا نم ٠١ ةنحتمملا ةروس نم .

AES 



 ر کا ج آ آ ےس
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 ت ضي « اتما كلاتحماإ : حتفلا ةروس هللا لزنأ : وَ هعجرم يفو

 لوسر اي وه حتف وأ رمع لاقف نيتيآلا 4َرَضأَتاَمَو كبد نم مدام هك

 : هللا لزنأف ؟انل امف « هللا لوسر اي كل اذه : ةباحصلا لاق ؟معن : لاق
f 2وعم )و ا ر  - UT NATLىلإ نيتيآلا © مهنسيإعَماتسيإأوداد لن ينموملَأ بوله فة سلا لری لوه »  

 . ()¢اًسيظَعاًروف » : هلوق

 ءًاملسم -شيرق نم لجر- ريصب وبأ هءاج ةنيدملا ىلإ عجر الو

 ىلإ هعفدف . كنيبو اننيب يذلا دهعلا : اولاقو ‹ نيلجر هبلط يف اولسرأف
 . مهل رمت نم نولكأي اولزنف « ةفيلحلا اذ اغلب ىتح « هب اجرخف . نيلجرلا
 هللاو ء لجأ : لاقف . ًاديج اذه كفيس ىرأ ينإ :امهدحأل ريصب وبأ لاقف

 . هنم هنكمأف . هيلإ رظنأ ينرأ : لاقف تبرج مث هب تبرج دقل « ديجل هنإ

 لاقف . دجسملا لخدف « ةنيدملا غلب ىتح .رخآلا رو . دَرَب ىتح هبرضف

 هللاو لتق : لاق هيلإ ىهتنا املف «ًارْعُذ اذه ىأر دقل» : غلي هللا لوسر

 . لوتقمل ينإو « يبحاص

 ينتددر دق ‹ كتمذ هللا ىفوأ دق « هللا ىبن اي : لاقف ء ريصب وبأ ءاجف

 فيس ىتأ ىتح جرخف .مهيلإ هدريس هنأ :فرع كلذ عمس املف

 ام هللاوف . ةباصع مهنم تعمتجا ىتح .هب قحل الإ -ملسأ دق- لجر

 مهولتاقف ءاهل اوضرتعا الإ ماشلا ىلإ تجرخ شيرقل ريعب نوعمسي

 )١( تايآلا ١- 5حتفلا ةروس نم .
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 امل : محرلاو هللا هدشانت هِي يبنلا ىلإ شيرق تلسرأف . مهلاومأ اوذخأو

 . نمآ وهف مهنم هاتأ نمف . مهيلإ لسرأ

 : ربيخ ةوزغ

 وأ ءاموي نيرشع ةنيدملاب ثكم « ةيبيدحلا نم كي هللا لوسر مدق الو

 ةطُفرُع نب عابس ةنيدملا ىلع فلختساو . ربيخ ىلإ جرخ مث . اهنم ًابيرق

 ‹ حبصلا ةالص يف ًاعابس ىفاوف . ًاملسم ةنيدملا ذئنيح ةريره وبأ مدقو

 «نالف يبأ ليو : -ةالصلا يف وهو- لاقف 4َنيِْفْطُمَلَلٌلَتَو » : أرقي هعمسف

 . صقانلاب لاك لاك اذإو . يفاولاب لاتكا لاتكا اذإ « نالايكم هل

 نب رماعل لجر لاقف .ربيخ ىلإ انجرخ :عوكألا نب ةملس لاقو
 : لوقيو ودحي لزنف ؟كتاّيَنه نم انعمسُ الأ : عوكألا

 انيلص الو انقدصت الو انيدتها ام تنأ الول َمُهال

 انيقال نإ مادقألا تبثو انيلع ةنيكس نلزنأف

 انيلع اولوع حايصلابو انيتأ انب حيص اذإ اإ

 انيبأ ةنتف اودارأ نإو

 همحر» : لاق . عوكألا نب رماع : اولاق «؟قئاسلا اذه نم» : هلي لاقف

 ؟هب انتعتم الول « هللا لوسر اي تبجو : موقلا نم لجر لاقف «هللا

 املف . ةديدش ةصمخم انتباصأ ىتح مهانرصاحف . ربيخ انيتأف : لاق

 : لوقيو « هفيسب رطخي بحرم جرخ اوُفاصت

 برجم لطب حالسلا يكاش بحرم ينأ ربيخ تملع دق

 بهلت تلبقأ بورحلا اذإ
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 : لوقي وهو ءرماع هيلإ لزنف

 رماغم لطب حالسلا يكاش رماع ينأ : ربيخ تملع دق

 بهذف ءهضعف رماع سرت يف بحرم فيس عقوف . نيتبرض افلتخاف
 هتبكر باصأف هفيس هيلإ عجرف -اريصق هفيس ناكو- هل لفسُي رماع
 . تامف

 : لاقف « هلمع طبح ًارماع نأ اومعز : لَ يبنلل تلقف : ةملس لاق
 دهاجل هنإ -هيعبصإ نيب عمجو- نيرجأ فلا نا كلف لاق نم بذك»

 . «هلثم اهب ىشم يبرع لق . دهاجم

 . شيجلا فقوف «اوفق» : لاق ربيخ نم لي هللا لوسر اند الو

 عبسلا نيضرألا برو « نللظأ امو عبسلا تاومسلا بر مهللا» : لاقف

 انإف . َنْيَرْذَأ امو حايرلا برو . نللضأ امو نيطايشلا برو « نللقأ امو

 رش نم كب ذوعنو . اهيف ام ريخو «اهلهأ ريخو « ةيرقلا هذه ريخ كلأسن
 ()«هللا مساب اوُمدقأ . اهيف ام رشو « اهلهأ رشو « ةيرقلا هذه

 ةمخَو ًاضرأ تناكو . ةليل نيرشع نم ًابيرق لو هللا لوسر مهرصاحف

 . مهيف هيلي يبنلا ماقف . . ًاديدش ادهح نوملسملا دهجف .رحلا ةديدش

 ل

 « نوللا دوسأ لجر ينإ « هللا لوسر اي :لاقف «دوسأ دبع مهيف ناكو

 لخدأ لتقأ ىتح ءالؤه تلتاق نإف « يل لام ال . حيرلا نتنم « هجولا حيبق

 دقل» : هآر امل لي يبنلا لاقف « لتق ىتح لتاقف مدقتف «معن» : لاق ؟ةنجلا

 )١( بيهص ثيدح نم هاححصو مكاحلاو نابح نب راو يئاسنلا هاور ثيدحلا .

 تالة



 هيتجوز تيأر دقل» : لاقو «كلام رثكو . كحير بيطو . كهجو هللا نسح

 . «هتبجو هدلج نيب اميف نالخ دتو . هيلع ةبج ناعزانتت نيعلا روحلا نم

 ‹ حيطولاو ‹ ةبيتكلا ىلإ لوحت مك ‹« اهضعب للك هللا لوسر حتتفاف

 حتتفا يذلا  ةاطنلاو قشلا : لوألا : نيبناج تناك ربيخ نإف . ملالّسلاو

 . انركذ ام : ىناثلاو . الوأ

 نب مالّس هيلإ لزنو . حلصلا هولأس : ةكلهلاب اونقيأ اذإ ىتح مهرصاحف

 نم نوجرخيو « ةيرذلا ىلعو ءامدلا نقح ىلع مهحلاصف قيقحلا يبأ

 ءاضيبلاو ءارفصلا ىلعو « ضرأو لام نم مهل ناك ام نولخيو ءربيخ

 . ناسنإ رهظ ىلع ًابوث الإ « ةقلحلاو

 انعدف . مكنم ضرألا هذهب ملعأ نحن :اولاق مهيلجي نأ دارأ املف

 . اهعرزو اهرمث نم جرخي ام رطش ىلع « اهايإ مهاطعأف . اهيف نوكن

 ةثالث تناكف « مهس ةئام مهس لك ًامهس نيثالثو ةتس ىلع اهمسق مث
 رومأ نم هب لزني امو لو هللا لوسرل اهفصن . مهس ةئامتسو فالآ

 . نيملسملا نيب همسق : رخآلا فصنلاو . نيملسملا

 : ةشبحلا نم هبحصو بلاط يبأ نب رفعج مودق

 . هباحصأو بلاط يبأ نب رفعج همع نبا هيلع مدق ةوزغلا هذه يفو

 . هباحصأو . ىسوم وبأ : نويرعشألا مهعمو

 انجرخف « نميلاب نحنو « كلي هللا لوسر ٌجرخم انغلب : ىسوم وبأ لاق
 . يموق نم الجر نيسمخو عضب يف -يل ناوخأو انأ- هيلإ نيرجاهم

 ءهدنع هباحصأو ًارفعج انقفاوف ء ىشاجنلا ىلإ انتقلأف . ةنيفس انبكرف
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 ىتح انمقأف . انعم اوميقأف « ةماقإلاب انرمأو انثعب غلي هللا لوسر نإ : لاقف

 تلخدف . ةرجهلاب مكانقبس :انل نولوقي سان ناكو .ربيخ حتف انمدق

 : لاقف . ءامسأ اهدنعو رمع اهيلع لخ دف . ةصفح ىلع سيمُع تنب ءامسأ

 : ءامسأ تلاق ؟هذه ةيرحبلا ؟هذه ةيشبحلا : لاق . ءامسأ : تلاق ؟هذه نم

 ‹ تبضغف . مكنم هللا لوسرب قحأ نحن . ةرجهلاب مكانقبس : لاق « معن

 ظعيو . مكعئاج معطي « قدي هللا لوسر عم متنك دقل « هللاو الك : تلاقو

 يفو هللا تاذ يف كلذو . ءاضغبلا ءادعبلا ضرأ يف انكو . مكلهاج

 تلق ام ركذأ ىتح ًابارش برشأ الو .ًاماعط معطأ ال هللا مأو « هلوسر
 ؟هل تلق ام : لاقف . كلذ هل تركذ ويب يبنلا ءاج املف . قلو هللا لوسرل

 هباحصألو هل . مكنم يب قحأب سيل» :لاق .اذكو اذك هل تلق : تلاق

 . «ناترجه -ةنيفسلا لهأ اي- متنأ مكلو « ةدحاو ةرجه

 اذه نع اهنولأسي « الاسرأ اهنوتأي ةنيفسلا باحصأو ىسوم وبأ ناكف

 مهل لاق امم مهسفنأ يف مظعأ الو . حرفأ هب مه ءيش ايندلا نم ام « ثيدحلا

 . قلي هللا لوسر

 : ىرقلا يداوب دوهيلا ضعب يلي هل

 ةعامج هب ناكو . ىّرَقلا يداو ىلإ ربيخ نم هي هللا لوسر فرصنا مث

 . برعلا نم ةعامج مهيلإ فاضناو . دوهيلا نم

 معّدُم لتقف . ةئبْعت ريغ ىلع مهو « يمرلاب دوهي مهتلبقتسا اولزن املف
 للك هللا لوسرل هبهو يماذجلا ديز نب ةعافر ناك - قلي هللا لوسرل دبع-

 يسفن يذلاو « الك» : يَ هللا لوسر لاقف . ةنجلا هل ًائينه : سانلا لاقف-
 . ةمسقلا اهبصت مل مناغملا نم ربيخ موي اهذخأ يتلا ةلّمشلا نإ . هديب
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 . نيكارش وأ كارشب لجر ءاج « سانلا كلذ عمس املف «اران هيلع لعتشتل

 . «ران نم ناكارش وأ ءران نم كارش» : قلي هللا لوسر لاقف

 مالسإلا ىلإ مهاعد مث ‹ مهفصو لاتقلل هباحصأ لل هللا لوسر ًابعف

 زربف رخآ زرب مث . هلتقف ماوعلا نب ريبزلا هيلإ زربف . مهنم لجر زربو . اوبأف
 . اوسمأ ىتح مهلتاقف . ا يا

 اوباصأو . ةونع اهحتتفا ىتح ىتح حمر ردق سمشلا عفت درت ملف ‹« مهيلع ادغ مث

 00 لا

 . اهيلع مهلماعو دوهيلا يديأب لخنلاو ضرألا كرتو

 . ليخنلا نم مهحئانم راصنألا ىلإ نورجاهملا در ةنيدملا ىلإ عجر املو

 نم عبشن نآلا :انلق ربيخ تحتف امل» :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 . «رمتلا

 : تاقرحلا ىلإ ةيرس ثعب

 : مهنم اوند املف . ةنيهج نم تاقرحلا ىلإ ةيرس هلي هللا لوسر ثعب مث

 دقو « اليل مهنم اند ىتح لبقأ مهربخب اوعجر املف . عئالطلا ريمألا ثعب

 ىوقتب مكيصوأ» : لاق مث . هلهأ وه اب هيلع ىنثأو هللا دمحف ماق مث  اوأده

 . يرمأ اوفلاخت الو . ىنوصعت الو ىنوعيطت نأو « هل كيرش ال هدحو هللا

 نالف ايو « نالفو تنأ نالف اي : لاقف . مهبتر مث « عاطي ال نمل يأر ال هنإف

 دحأ عجري نأ مكايإو ١ هليمزو هبحاص مكنم لك قرافي ال « نالفو تنأ

 ‹ اورېکف تربك اذإف . يردأ هل : لوقيف ؟كبحاص نيأ : لوقأف ‹ مكنم

 , موقلاب اوطاحأو .ةدحاو ةلمح اولمحو اوربك مث . فويسلا اودرجو
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 : ةيضقلا ةرمع

 لو هللا لوسر جرخ : ةعباسلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف ناك املف

 الإ ءاهلك ةادألا عضو (*)ججأي غلب اذإ ىتح . ةيضقلا ةرمع ًارمتعم

 -فويسلا- بكارلا حالسب اولخدو . حامرلاو لبنلاو ًناَجملاو للا

 . اهبطخي ثراحلا تنب ةنوميم ىلإ هيدي نيب بلاط يبأ نب رفعج ثعبو

 . اهايإ هجوزف . سابعلا ىلإ اهرمأ تلعجف

 -عاطتسا ام لكب مهدياكي ناكو- مهتوق نوكرشملا ىريل « فاوطلا يف

 ‹ هباحصأ ىلإو هيلإ نورظني -نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا- ةكم لهأ فقوف

 الك هللا لوسر ةقان ماطخب ذخآ ةحاور نب هللا دبعو . تيبلاب نوفوطي مهو

 : لوقي رجتري

 هلوسر ىلع ىلتت فحص يف هليزنت يف نمحرلا لزنأ دق

 هليقب نمؤم ينإ براي هليبس يف لتقلا ريخ نأب

 هليوأت ىلع مكبرضن مويلا هلوبق يف قحلا تيأر ينإ

 هليقم نع ماهلا ليزيابرض هليزنت ىلع مكانبرض امك

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو

 ‹ ىزعلا دبع نب بطيوحو «ورمع نب ليهس هاتأ مث . اثالث ةكمب ماقأف

 تضم دقف . انضرأ نم تجرخ امل « دقعلاو هللا كدشانن : بطيوح حاصف

 . ةكم نم بيرق ناكم (#)

 ل ۹۰٩ -



 . ليحرلاب نذأف عفار ابأ هِي هللا لوسر رمأف ثالثلا

 . ةنماثلا ةنسلا تلخد مث

 : ةتؤم ةوزغ اهيف تناكف

 لتقُي ملو -هلتقف- يناسغلا ورمع نب ليبحرش هل ضرعف -ىرصب وأ- مورلا
 لمعتساو . ثوعبلا ثعبف . هيلع كلذ دتشاف- هريغ لوسر كي هللا لوسرل

 ىلع بلاط يبأ نب رفعجف : ديز بيصأ نإ» : لاقو « ةثراح نب ديز مهيلع

 ةثالث مهو . اوزهجتف «ةحاور نب هللا دبعف :رفعج بيصأ نإو « سانلا
5 

 . فالآ

 . مهيلع اوملسو قي هللا لوسر ءارمأ سانلا عدو « مهجورخ رضح املف

 بح يب ام هللاو امأ : لاق ؟كيكبي ام : اولاقف . ةحاور نب هللا دبع ىكبف

 باتك نم ةيآ أرقي هي هللا لوسر تعمس ينكلو « مكب ةبابص الو ايندلا
 اًح كر لع ناك اَهُدِراَو اَّلِإ كني نو 8 :رانلا اهيف ركذي « هللا
 : نوملسملا لاقف ؟دورولا دعب رودصلاب يل فيك يردأ تسلو (4 اًيضعَم

 : ةحاور نبا لاقف . نيح اص انيلإ مكدرو . مكنع عفدو هللا مكبحص

 ادبزلا فذقت عرف تاذ ةبرضو ةرفغم نمحرلا لأسأ يننكل

 ادبكلاو ءاشحألا ذْفْنَت ةبرحب ةزهجُم ناَّرَح يديب ةنعط وأ

 : يث دج ىلع اورم اذإ « لاقي ىتح
 ك ر

 ادشر دقو . زاغ نم هللا دشرأ اي

 )١( ةيآ  ۷١مرم ةروس نم .
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 نم فلأ ةئام يف ءاقلبلاب لقره نأ مهغلبف « ناعم اولزن ىتح اوضم مث

 . فلأ ةئام مهريغو يلو ما ذُجو مخل نم هيلإ مضناو مورلا

 . مهرمأ يف نورظني نيتليل اوماقأف

 . هرمأب انرمأي نأ امإو « اندمي نأ امإف . هربخنف هللا لوسر ىلإ بتكن اولاقو

 يذلل نوهركت يذلا نإ هللاو : لاقو . ةحاور نب هللا دبع مهعجشف

 الإ مهلتاقن ام « ةرثك الو ةوقب سانلا لتاقن امو . ةداهشلا : نوبلطت متجرخ

 امإ: نيينسحلا ىدحإ ىه امنإف . اوقلطناف هب هللا انمركأ يذلا نيدلا اذهب

 . ةداهش امإو . رفظ

 زاحناف . عومجلا مهتيقل ءاقلبلا موختب اوناك اذإ ىتح . سانلا ىضمف

 لتاقي لزي ملف . ديز دي يف ةيارلاو اهدنع اولتتقا مث . ةتؤُم ىلإ نوملسملا

 هقهرأ اذإ ىتح . اهب لتاقف رفعج اهذخأف . موقلا حامر يف طاش ىتح اهب

 ةيارلا ذخأف . هنيي تعطق ىتح لتاق مث . اهرقعف هسرف نع محتقا لاتقلا

 نوثالثو ثالث هلو . لتق ىتح ةيارلا نضتحاف « هراسي تعطقف « هراسيب

 . مهنع هللا یز ةن

 لعجف « هسرف ىلع وهو ءاهب مدقتف . ةحاور نب هللا دبع اهذخأ مث

 : لوقيو هسفن لزنتسي

 هنرلا اودشو سانلا بلجأ نإ ةهنئمطم تنك دقاملاطاي

 ؟ةنجلا نيهركت كارأ ىلام

 : ًاضيأ لوقيو
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 يتومت يلتقُت مل نإ سفن اي
 وع

 تيطعأ دقف تينتامو

 تيلَص دق توملا مامح اذه

 تيدُه امهّلُعف ىلعفت نإ

 ‹ كبلص اذهب دش : لاقف . محل نم قرعب هل مع نبا هادانف هاتأف . لزن مث

 عمس مث « ةسهن اهنم سهتناف اهذخأف « تيقل ام هذه كمايأ ىف تيقل كنإف

 . مدقتو هدي نم اهاقلأف ؟ايندلا ىف تنأو : لاقف . سانلا ةيحان ىف ةمطحلا

 مث .(*)مهب ىشاخو موقلا عفادف . ديلولا نب دلاخ ةيارلا ذخأ مث

 . سانلا فرصناو « اوزاحنا

 نيعست هنم لبقأ امو « هبكنمو رفعج ردص نيب ام اندجو : رمع نبا لاقو

3 

 . ةحارج

 هرفس يف يب جرخف . ةحاور نب هللا دبعل اميتي تنك : مقرأ نب ديز لاقو

 وهو هتعمس ذإ « ةليل تاذ ريسيل هنإ هللا وف . هلْحَر ةبيقح ىلع ىَفدْرُم كلذ

 : ارعش دشني

 يلحر تلمحو ينتيدأ اذإ

 مذ كالخو 2 يمگناف كنأشف

 ينورداغو نوملسملا ءاجو

 ءاسسحلا دعب عبرأ ةريسم

 يئارو يلهأ يلا عجرأ الو

 ءاوثلا (*«) ىهنتسم ماشلا ضرأب

 ءاخإلا عطقنم نمحرلا ا

 ىلع يشخ هنأل . ةيشخلا نم ةلعافم يهو . ةزجاحملا ةاشاخلا : يليهسلا لاق (*)

 . مهددع ةلقل نيملسملا

 . هاوثم هب ىهتنا ثيح يأ ءاهتنالاو ةياهنلا نم لعفتسم : يليهسلا لاق (*)
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 يئاور اهلفاسأ لخن الو لعب علط يلابأ ال كلانه

 هللا ينقزري نأ « عّكْلاي كيلع ام : لاقو « طوسلاب ينقفخف . تيكبف : لاق

 . ؟لحرلا يتبعش نيب عجرتو « ةداهشلا

 : مظعألا حتفلا ةوزغ

 . ناضمر ىف نامث ةنس تناكو

 , مهوتيبف «ريتولا» مهئام ىلع ةعازخ ىلع تدع اركب نأ : اهببسو

 دقع يف لخدي نأ بحأ نم نأ» : ةيبيدحلا حلص يف ناكو . مهنم اولتقو

 تلخدف «لعف شيرق دقع يف لخدي نأ بحأ نمو « لعف قلي هللا لوسر

 نإ مث . غلي هللا لوسر دقع يف ةعازخ تلخدو « شيرق دقع يف ركب ونب

 . ةكم نم ًابيرق ءريتولا : هل لاقي « ءاب اليل ةعازخ ىلع اوبثو ركب ينب

 . مرحلا ىلإ ةعازخ تأجل ىتح

 ذئموي ناكو ىليدلا ةيواعم نب لفونل ركب ونب تلاق هيلإ اوهتنا املف

 ال ةميظع ةملك لاقف . كهلإ كهلإ مرحلا انلخد دق انإ « لفون اي : مهدئاق

 . مرحلا يف نوقرستل مكنإ يرمعلف . مكرأث اوبيصأ ء ركب ينب اي مويلا هل هلإ

 ؟هيف مكرأث نوبيصت الفأ

 . ةنيدملا هلي هللا لوسر ىلع مدق ىتح « يعازخلا ملاس نب ورمع جرخف

 : لاقف « هباحصأ ينارهظ نيب دجسملا يف سلاج وهو « هيلع فقوف

 ادلتألا هيبأو انيبأ فلح ادمحم دشان ينإ براي

 ادي عزنن ملو : انملسأ 5 ادلاو انكو ًادلو ومتنك دق
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 ادي ًارصن هللا كاده رصناف

 ادرجت دق « هللا لوسر مهيف

 ادّبرت ههجو افسح ميس نإ

 ادعوملا كوفلخأ ًاشيرق نإ

 ادصر ءادك يف يل اولعجو

 اددع لقأو لذأ مهو

 اددماوتأي هللا دابع ٌعداو

 ادعص ومسي «ردبلا لثم ضيبأ

 ادبزم يرجي رحبلاك قليف يف

 ادكؤملا كقاثيم اوضقنو

 ادحأ وعدأ تسل نأ اومعزو

 ادّجُه ريتولاب انوتيب مه

 ادو اسكر انولعقو

 نب ليدب جرخ مث ٠ «ملاس نب ورمع اي ترصن» : قلل هللا لوسر لاقف

 . ةنيدملا قلي هللا لوسر ىلع اومدق ىتح .ةعازخ نم رفن ىف ءاقرو

 لوسر لاقف . مهيلع ركب ينب شيرق ةرهاظمبو « مهنم بيصأ اب هوربخأف
 يف ديزيو « دقَعلا دشيل مكءاج دق نايفس يبأب مكنأك» : سانلل فلك هللا

 رال

 . «اوعنص يذلل اوبهر دقو . شيرق هتثعب . ةدملا

 سلجيل بهذ املف . ةبيبح مأ هتنبا ىلع لخدف . نايفس وبأ مدق مث

 يب تبغرأ : يردأ ام « ةينب اي : لاقف . هنع هتوط للي هللا لوسر شارف ىلع

 ‹ غلي هللا لوسر شارف وه لب : تلاق ؟ينع هب تبغر مأ « شارفلا اذه نع

 ىتح جرخ مث .رش يدعب كباصأ دقل هللاو : لاقف . سجن كرشم تنأو

 ركب يبأ ىلإ بهذ مث ًائيش هيلع دري ملف هملكف . قلي هللا لوسر ىتأ

 انأ : لاقف رمع ىتأ مث . لعاف انأ ام : لاقف هِي يبنلا ملكي نأ يف هملكف

 « يلع ىلع لخد مث . هب مكتدهاجل ءرذلا الإ دجأ مل ول هللاو ؟مكل عفشأ

 أ كنإ ٠ يلع اي « لاقف -اهيدي نيب بدي مالغ نسحلاو- ةمطاف هدنعو
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 ىلإ يل عفشا . ًابئاخ نعجرأ الف ء ةجاح يف تئج ينإو « ًامحَر يب موقلا
 . هيف هملكن نأ عيطتسن ام ءرمأ ىلع غي هللا لوسر مزع دق : لاقف . دمحم

 نوكيف . سانلا نيب ريجيف ءاذه كنبا يرمأت نأ كل له : ةمطافل لاقف

 دحأ ريجي امو . كلذ ينبا غلبي ام : تلاقف ؟رهدلا رخآ ىلإ برعلا ديس

 . قلي هللا لوسر ىلع

 . ينحصناف « يلع تدتشا دق رومألا تيأر ينإ « نسحلا ابأ اي : لاقف

 ٌرجَأو ْمّقَف « ةنانك ينب ديس كنكلو « كنع ينغي ًائيش ملعأ ام هللاو : لاق

 . كضرأب قحلا مث« سانلا نيب

 ام نكلو « هنظأ ام هللاو ءال : لاق ؟ًائيش ىنع ًاينغم كلذ ىرت وأ : لاقف

 . كلذ ريغ كل دجأ

 نيب ترجأ دق ينإ « سانلا اهيأ اي : لاقف ء دجسملا يف نايفس وبأ ماقف

 . ةكم ىلإ ادئاع فرصناو « هريعب بكر مث . سانلا

 . هتملكف ًادمحم تئج : لاق ؟كءارو ام : اولاق شيرق ىلع مدق املف

 مث . ًاريخ هيف دجأ ملف . ةفاحق يبأ نبا تتج مث . ًائيش يلع در ام هللا وف

 مث -ودعلا ىدعأ : ينعي- ودعلا ىندأ هتدجوف . باطخلا نب رمع تئج

 . تلعفف .اذكو اذكب يلع راشأ دقو . موقلا نيلأ هتدجوف ًايلع تئج

 لجرلا داز نإ هللاو , كليو اولاق . ال : لاق ؟دمحم كلذ زاجأ لهف : اولاق

 . كب بعل نأ ىلع

 رابخألاو نويعلا ذخ مهللا» : لاقو «زاهجلاب سانلا هِي هللا لوسر رمأو

 . «اهدالب يف اهتغُبن ىتح . شيرق نع

 ا



 لوسر ريسمب هيف مهربخي « ًاباتك شيرق ىلإ ةعّئلَب يبأ نب بطاح بتكف
 . اهسأر يف هتلعجف -بلطملا دبع ينبل ةالوم- ةراس ىلإ هعفدو . قلي هللا

 لسرأف . ءامسلا نم هلي هللا لوسر ربخلا ىتأو . اهنورق هيلع تلتف مث

 . تركنأف . خاخ ةضورب اهاكردأف «ةأرملا ىلإ ريبزلاو ًايلع كي هللا لوسر

 . اهسأر نورق نم هتجرخأف . اهاد دهف . ًائيش هيف ادجي ملف ء اهلحر اشتفف

 ال : لاقف «؟بطاح اي اذه ام» : لاقف . ًابطاح اعدف . قلي هللا لوسر هب ايتأف

 الو تددترا ام . هلوسرو هللاب نمؤمل ينإ هللاو . هللا لوسر اي يلع لجعت

 يلو . مهسفنأ نم تسل « شيرق يف ًاقَّصْلُم اءرما تنك ينكلو « تلدب
 كعم ْنَم ناكو . مهنومحي ةبارق مهيف يل سيلو . دلوو ةريشعو لهأ مهيف

 هللا نأ تملع دق . ادي مهدنع ذختأ نأ تببحأف . مهنومحي تابارق مهل

 . هرمأ هل متّمو . هلوسر رهظم

 هللا ناخ دق هنإف « هقنع برضأ ينعد « هللا لوسر اي :رمع لاقف

 اي كيردي امو ًاردب دهش دق هنإ» : هلي هللا لوسر لاقف « قفان دقو . هلوسرو

 ترفغ دقف . متئش ام اولمعا : لاقف ءردب لهأ ىلع علطا هللا لعل ؟رمع
 . ()«مکل

 . ملعأ هلوسرو هللا : لاقو ءرمع انيع تفرذف

 ىلع مهنكل « شيرق نع رابخألا هللا ىّمَعو « قي هللا لوسر ىضم مث

 . ءاقرو نب ليدبو « مازح نب ميكحو وه« سسجتي نايفس وبأ ناكف . لَجَو

 يقلف . ًارجاهم ًاملسم هلايعو هلهأب كلذ لبق جرخ دق سابعلا ناكو

 « ءاشعلا لزن نارهظلا رم لي هللا لوسر لزن املف . ةفحجلاب كي هللا لوسر

 .رابخألا ىقتنم يف امك ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا )0(
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 بكرف .ران فالآ ةرشع نم رثكأ دقوأف . نارينلا اودقوأف شيجلا رمأف
 وأ « ةباطحلا ضعب دجي هلعل « سمتلي جرخو . كِل هللا لوسر ةلغب سابعلا

 اهلخدي نأ لبق لي هللا لوسر نونمأتسي اوجرخيل «ًاشيرق ربخي ًادحأ

 . ةونع

 « ليدبو « نايفس يبأ مالك تعمس ذإ ءاهيلع ريسأل ينإ هللا وف : لاق

 . ًاركسع الو طق ًانارين ةليللاك تيأر ام : نايفس وبأ لوقي « ناعجارتي

 . برحلا اهتشّمَح « ةعازخ هللاو هذه : ليدب لوقي : لاق

 . اهنارين هذه نوكت نأ نم لذأو لقأ ةعازخ : نايفس وبأ لوقي : لاق

 : لاق . معن : تلق ؟لضفلا ابأ : لاقف « يتوص فرعف ؟ةلظنح ابأ : تلقف

 حابّصاو سانلا يف كي هللا لوسر اذه : تلق لاق ؟يمأو يبأ كادف « كلام

 . ؟ةليحلا امف : لاق « هللاو شيرق

 ‹ ةلغبلا هذه زجع يف بكراف . كقنع نبرضيل كب رفظ نئل هللاو : تلق

 . هب تئجف . هابحاص عجرو . يفلخ بكرف . كل هنمأتسأف « كب هيتآ ىتح

 مَع : اولاق انوأر اذإف ؟اذه نم : اولاق « نيملسملا نارين نم رانب تررم املكف

 ماقو ؟اذه نم : لاقف ءرمع رانب تررم ىتح . هتلغب ىلع هِي هللا لوسر
 كنم هللا نكمأ يذلا هلل دمحلا ؟هللا ودع : لاق نايفس ابأ ىأر املف . ىلإ

 . دهع الو دقع ريغب

 تمحتقاو « هتقبسف ةلغبلا تضكرو . فِي هللا لوسر وحن تشي جرخ مث
 لوسر اي :لاقف .رمع هيلع لخدو « كي هللا لوسر ىلع تلخدف . اهنع

 برضأ ينعدف « دهع الو دقع ريغب هنم هللا نكمأ دق « نايفس وبأ اذه « هللا

 . هترجأ دق ينإ « هللا لوسر اي : تلقف . هقنع
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 نب يدع ينب نم ناك ول هللا وف . رمع اي الهم : تلق ءرمع رثكأ املف
 لإ بحأ ناك كُمالسإل هللا وف . سابع اي الهم : لاق . اذه تلق ام بعك

 ّبحأ ناك كمالسإ نأ تفرع ينأ الإ يب امو . ملسأ ول باطخلا مالسإ نم

 اي هب بهذا» : غلي هللا لوسر لاقف . باطخلا مالسإ نم قي هللا لوسر ىلإ

 . «هب ينتئاف تحبصأ اذإف . كلحر ىلإ سابع

 ابأ اي كحيو» :لاقف . قلي هللا لوسر ىلإ هب تودغ مث . تلعفف

 ام « يمأو تنأ يبأب : لاق «؟هللا الإ هلإ ال نأ : ملعت نأ كل ني ملأ ٠ نايفس

 دقل هريغ هللا عم ناك ول نأ تننظ دقل هللاو !!كلصوأو كمركأو كملحأ

 : ملعت نأ كل نأي ملأ «نايفس ابأ اي كحيو» : لاق . دعب ًائيش ينع ىنغأ

 امأ . كلصوأو كمركأو كملحأ ام « يمأو تنأ يبأب : لاق «؟هللا لوسر ينأ

 . ءيش اهنم نآلا ىتح سفنلا يفف هذه

 دهشف : لاق . كقنع برضي نأ لبق ملسأ . كحيو : سابعلا هل لاقف

 . ملسأف « قحلا ةداهش

 : لاق « ًائيش هل لعجاف « رخفلا بحي لجر نايفس ابأ نإ : سابعلا لاقف

 ‹ نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو ‹ نمآ وهف نايفس يبا راد لخد نم معن»
 . «نمآ وهف دجسملا لخد نمو

 قيضمب هُّسبْحا « سابع اي» : قي هللا لوسر لاق فرصنيل بهذ املف

 تجرخف : لاق «اهاريف هللا دونج هب رمت ىتح « لبجلا مطخ دنع يداولا

 يف ول هللا لوسر هب ّرم ىتح . اهتايار ىلع لئابقلا ترمو . هتسبح ىتح
 ال ءراصنألاو نورجاهملا اهيف -اهيف هروهظو ديدحلا ةرثكل- ءارضخلا هتبيتك
 اذه تلق ؟ءالؤه نم . سابع اي !هللا ناحبس : لاقف . قدحلا الإ مهنم ىَرُي
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 . ةقاط ءالؤهب دحأل ام : لاق . راصنألاو نيرجاهملا يف هللا لوسر

 : لاق ‹« كايفس يبأب رم املف « ةدابع نب دعس عم راصنألا ةيار تناكو

 وبأ هرك ذف . ًاشيرق هللا لذأ مويلا . ةمرحلا لحس مويلا . ةّمحلملا موي مويلا

 مظعت موي مويلا اذه نكلو . دعس بذك» : لاقف . ب هللا لوسرل نايفس

 سيق ىلإ هعفدو . دعس نم ءاوللا عزن مث «اشيرق هللا زعأ مويلا « ةبعكلا هيف

 . هنبا

 دق دمحم اذه : هتوص ىلعأب خرص ًاشيرق ءاج املف . نايفس وبأ ىضمو

 : اولاق . نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نمف ءهب مكل لبق ال اب مكءاج

 نمو . نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو : لاق ؟كراد انع ىنغت امو « هللا كلتاق

 . دجسملا ىلإو مهرود ىلإ سانلا قرفتف

 ديلولا نب دلاخ رمأو « اهالعأ نم ةكم لخد ىتح لك هللا لوسر راسو

 مهو دصحاف شيرق نم دحأ مكل ضّرَع نإ» : لاقو . اهلفسأ نم اهلخدف

 . «افصلا ىلع ينوفاوت ىتح ءادصح

 . هومانأ الإ دحأ مهل ضرع امف

 ‹ ةيمأ نب ناوفصو « لهج يبأ نب ةمركع عم شيرق ءاهفس عمجتو

 اخالس دعي سيق نب ناس ناكو ولاقت ةمدتخحلاب +ورمغ نب ليهسو

 هباحصأو دمحم موقي ام هللاو : هتأرما هل تلاقف . قي هللا لوسر ءيجم لبق

 : لاق مث« مهضعب كم دخأ نأ وجرأل ينإ هللاو : لاقف ءيش

 هلو لماك حالس اذه هلع يلامف مويلا اولبقي نإ

 هلسلا عيرس نيرارغ وذو
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 ‹ ديلولا نب دلاخ باحصأ نم نوملسملا مهيقل املف . ةمدنخلا دهش مث

 . اومزهنا مث ءرشع انثا نيكرشملا نم بيصأف ‹ لاتق نم ًائيش مهوشوان

 نيأو : تلاقف . يباب يلع يقلغا :لاقف .هتأرما ىلع سامح لخدف

 : لاقف ؟لوقت تنكام

 همركع ٌرفو . ناوفص ٌرفذإ ةمّدنخلا موي تدهش ول كنإ
 هملسملا فويسلاب انتلبقتساو هقتؤملاك مئاق ديزيوبأو

 ةمغمغ الإ عمسي الف ًابرض ةمجمجو دعاس لك نعطقي

 ةملك ىندأ موللاب يقطنت مل همهمَعوانفلخ تيه مهل

 ىلع ريبزلا ثعبف . ةكم لخدف . غلي هللا لوسر لبقأ : ةريره وبأ لاقو

 نب ةديبع ابأ ثعبو . ىرخألا ةبنجلا ىلع ادلاخ ثعبو . نيتبنجملا ىدحإ
 . هتبيتك يف ولج هللا لوسرو « يداولا نطب اوذخأف . رّسسُحلا ىلع حارجلا

 انك ءيش مهل ناك اذإف . ءالؤه مدقن : اولاقو ء اهشابوأ شيرق تشْيَو دقو

 ابأ اي» : يج هللا لوسر لاقف . انلأس يذلا هانيطعأ اوبيصأ نإو ‹ مهعم

 ينيتأي الو . راصنألاب يل فتها» : لاق . هللا لوسر اي كيبل : تلقف « «ةريره

 نورتأ» : لاقف . هِي هللا لوسرب اوفاطأف . اوءاجف , مهب تفتهف «يراصنأ الإ

 -ىرخألا ىلع امهادحإ هيديب لاق مث- ؟مهعابتأو شيرق شابوأ ىلإ
 . انقلطناف : ةريره وبأ لاق «افصلا ىلع ينوفاوت ىتح ءادصح مهو دصحا

 لوسر ةيار تزكرو . لتق الإ ءاش ام مهنم لتقي نأ انم دحأ ءاشي امف

 نيب راصنألاو نورجاهملاو ضهن مث . حتفلا دجسم دنع نوجحلاب قي هللا

 مث . هملتساف رجحلا ىلإ لبقأف . دجسملا لخد ىتح « هلوحو هفلخو هيدي

 نوتسو ةئامثالث « هيلعو تيبلا لوحو « سوق هدي يفو . تيبلاب فاط
 همس و ص مر ڑی رع حو

 طلا للا قهرو لا اج % : لوقيو ¢ سوقلاب اهنعطي لعجف . اهني
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 ىلع طقاستت مانصألاو "04ُديِعياَمَوْر تلا دّامو قل اج ٠)(افوهر ناک
 . اههوجو

 ىلع رصتقاف ‹ ذئموي ًامرحم نكي ملو « هتلحار ىلع هفاوط ناكو
 . فاوطلا

 اهب رمأف . ةبعكلا حاتفم هنم ذخأف ‹ ةحلط نب نامثع اعد هلمكأ املف

 ليعامسإو ميهاربإ ةروص ىأرو ءروصلا اهيف ىأرف . اهلخدف . تحتفف

 رمأو «طق اهب امسقتسا نإ هللاو « هللا مهلتاق» : لاقف . مالزألاب نامسقتسي

 لبقتساف . لالبو « ةماسأو وه « بابلا هيلع قلغأ مث . تيحمف روصلاب

 فقو عرذأ ةثالث ردق هنيبو هنيب ناك اذإ ىتح . بابلا لباقي يذلا رادجلا

 حتف مث . هللا دحوو « هيحاون يف ربكو « تيبلا يف راد مث . كانه ىلصو

 ذخأف ؟مهب عنصي اذام نورظني ء ًافوفص دجسملا تألم دق شيرقو « بابلا
 . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : لاقف . هتحت مهو « بابلا يتداضعب

 لك الأ . هدحو بازحألا مزهو . هدنج ٌرَعأو . هدبع رصنو . هدعو قدص

 ةياقسو ٠ تيبلا ةنادس الإ « نيتاه ّيمّدَق تحت وهف « مد وأ « لام وأ « ةرثأم

 ‹ ةظلغم ةيدلا هيفف -اصعلاو طوسلا- دمعلا هبش أطخلا لتقو الأ . جاحلا

 دق هللا نإ . شيرق رشعم اي . اهدالوأ اهنوطب يف اهنم نوعبرأ « لبإلا نم ةئام

 نم مدآو « مدآ نم سانلا . ءابآلاب اهمظعتو « ةيلهاجلا ةوخت مكنع بهذأ
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 خأ «ًاريخ : اولاق ؟مكب لعاف ينأ نورت ام « شيرق رشعم اي» : لاق مث

 ال : هتوخإل فسوي لاق امك مكل لوقأ ينإف : لاق . مرک خأ نباو « مرک

 . «ءاقلطلا متنأف اوبهذا  مويلا مكيلع بيرثت

 : لاقف -هدي يف ةبعكلا حاتفمو- يلع هيلإ ماقف « دجسملا يف سلج مث

 : قلي لاقف . كيلع هللا ىلص . ةياقسلا عم ةباجحلا انل عمجا « هللا لوسر اي

 مويلا  نامثع اي كّحاتفم َكاه» : لاقف , هل يعُدَف ؟«ةحلط نب نامثع نيأ»

 . «ءافوو رب موي

 ‹« برح نب نايفس وبأو- نذؤيف ةبعكلا ىلع دعصي نأ الالب رمأو
 ءانفب سولج شيرق فارشأو ءماشه نب ثراحلاو « ديسُأ نب باّتَعو

 لاقف . اذه عمس نوكي ال نأ اديسأ هللا مركأ دقل : باتع لاقف -ةبعكلا

 لوقأ ال : نايفس وبأ لاقف . هتعبتال قحم هنأ ملعأ ول هّللاو امأ : ثراحلا

 . قلي يبنلا مهيلع جرخف . ءابصحلا هذه ينع تربخأل تملكت ول  ًائيش

 : باتعو ثراحلا لاقف . مهل كلذ ركذ مث «متلق يذلا تملع دق» : لاقف

 : لوقنف . انعم ناك دحأ اذه ىلع علطا ام هللاو . هللا لوسر كنأ دهشن

 . كربخأ

 . حتفلا ةالص « تاعكر نامث ىلصو . لستغاف ئناه مأ راد ب لخد مث

 . ةالصلا هذه اولص ادلب اوحتف اذإ مالسإلا ءارمأ ناكو

 هنإف . رفن ةعست الإ ‹ مهلك سانلا وَ هللا لوسر نّمأ : حتفلا رقتسا الو

 ‹ حرس يبأ نب هللا دبع :ةبعكلا راتسأ تحت اودجو نإو « مهلتقب رمأ

 سيقَمو ٠ ليفن نب ثراحلاو « لطَخ نب ىزعلا دبعو « لهج يبأ نب ةمركعو
 دبع ينبل ةالوم ةراسو ‹ لطخ نبال ناتنيقو « دوسألا نب راّبهو « ةبابص نبا

 . بلطملا
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 . قلي هللا لوسر هل نمأتساف . نامثع ىلإ اراف ءاجف : حرس يبأ نبا امأف

 . هلتقيف ةباحصلا ضعب هيلإ موقي نأ ءاجر , هنع كسمأ نأ دعب « هنم لبقف

 ملسأف ءهب تداعو « بره نأ دعب هتأرما هل تنمأتساف : ةمركع امأو

 . همالسإ نسحو

 . اولتقف : نيتنيقلا ىدحإو « ثراحلاو « سيقمو « لطخ نبا امأو

 . همالسإ نسحو . ملسأف ءاج مث رفف : رابه امأو

 . اتملسأف . نيتنيقلا ىدحإلو . ةراسل قي هللا لوسر نمؤتساو

 . ابيطخ سانلا يف كي هللا لوسر ماق : حتفلا موي نم دغلا ناك املف

 قلخ موي ةكم مرح هللا نإ . سانلا اهيأ» : لاق مث . هيلع ىنثأو هللا دمحف

 كفسي نأ :رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الف . ضرألاو تاومسلا

 قلك هللا لوسر لاتقب صخرت ”دحأ نإف ءةرجش اهب دضعَي وأ اد اهب

 نم ةعاس يل تلحأ امنإو . كل نذأي ملو . هلوسرل نذأ هللا نإ : هل اولوقف

 . «راهن

 وهو « كلو هللا لوسر لتقي نأ يثيللا حولملا نب ريمع نب ةلاضف مهو
 : لاق « هللا لوسر اي ةلاضف معن : لاق «؟ةلاضفأ» : لاق « هنم اند املف . فوطي

 مث . قلي كحضف « هللا ركذأ تنك . ءيش ال : لاق «؟كسفن هب ثدحت اذام»

 ةلاضف ناكو . هبلق نكسف  هردص ىلع هدي عضو مث هللا رفغتسا» : لاق

 ىلإ بحأ ءىش هللا قلخ نم ام ىتح يردص نع هدي عفر ام هللاو : لوقي

 ءاهيلإ ثدحتأ تنك ةأرماب تررمف . ىلهأ ىلإ تعجرف : ةلاضف لاق « هنم

 : لوقي ةلاضف ثعبناو . ال : لاقف . ثيدحلا ىلإ مله : تلاقف
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 . ال : تلقف . ثيدحلا ىلإ مله : تلاق

 مالسإلاو كيلع هلإلا ىبأي

 مالظإلا ههجو ىشغي كرشلاو ًانّيَب ىحضأ هللا نيد تيأرل

 نب ريمع نمأتساف . لهج يبأ نب ةمركعو « ةيمأ نب ناوفص ذئموي رفو

 . هدرف رحبلا بكري نأ ديري وهو . هقحلف « ناوفصل هللا لوسر بهو

 هب تقحلف « ةمركع اهجوزل ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ تنمأتساو

 . هتدرف نميلاب

 . مرحلا باصنأ ددجف يعازخلا ديسأ نب باتَع وب هللا لوسر رمأ مث

 اهنم ءاهلك ترسكف ةكم لوح يتلا ناثوألا ىلإ هايارس غلي ثعبو

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم : ةكمب هيدانم ىدانو .ةانمو ىزعلاو تاللا

 . هرسك الإ ًامنص هتيب يف عديالف : رخآلا

 : لاق -ليذهل وهو- عاوس ىلإ ناضمر رهش يف صاعلا نب ورمع ثعبو

 ىلع ردقت ال : لاق همدهأ : تلق ؟ديرت ام : لاقف ‹ نداسلا هدنعو هتيتأف

 . كحيو ؟لطابلا ىلع تنأ نآلا ىتح تلق . عنمُت : لاق ؟مل : تلق « كلذ

 تيب اوم دهف يباحصأ ترمأو . هترسكف هنم توندف ؟رصبي وأ عمسي لهو

 . هلل تملسأ : لاق ؟تيأر فيك : نداسلل تلقف . ًائيش هيف دجن ملف . هتنازخ

 : ةانم مدهل ديز نب دعس ثعب
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 ديدق دنع تناكو .ةانم ىلإ ناضمر رهش ىف . يراصنألا ىلهشألا

 . مهريغو ناسغو جرزخلاو سوألل . للشملاب

 ام : لاقف ء اهنداس اهدنعو . اهيلإ ىهتنا ىتح « ًاسراف نيرشع يف جرخف

 هيلإ جرختو « اهيلإ يشمي دعس لبقأف . كاذو تنأ : لاق . اهمده : لاق ؟ديرت

 . اهردص برضتو « ليولاب وعدت « سأرلا ةرئاث , ءادوس ةنايرع ةأرما

 . اهلتقف دعس اهبرضف . كتاصُع ضعب كنود « ةانَم : نداسلا اهل لاقف

 . ائيش اهتنازخ يف اودجي ملو . همدهف منصلا ىلإ لبقأو

 : نينح ةوزغ

 فوع نب كلام اهعمج « حتفلاب نزاوه تعمس امل : قاحسإ نبا لاق

 . اهلك فيقث نزاوه عم يرصنلا

 مهلاومأ سانلا عم قاس « وَ هللا لوسر ىلإ ريسلا كلام عمجأ املف

 نب ديرد مهيفو . هيلإ اوعمتجا « ساطوأب لزن املف . مهيرارذو مهءاسنو

 . ًابرجم ًاعاجش ناكو « هيأر الإ هيف سيل « ريبك خيش وهو « يمشجلا ةمصلا

 نْرَح ال . ليخلا لاجم معن : لاق . ساطوأب : اولاق ؟متنأ داو يأب : لاقف

 ءاکبو ءريمحلا قاهنو « ريعبلا ءاغُر عمسأ يلام . سهد لهس الو « سرِض

 مهءاسنو مهءانبأ سانلا عم كلام قاس :اولاق ؟ءاشلا راعّيو . ريغصلا

 . مهلاومأو

 نإو . كموق سيئر تحبصأ دق كنإ : لاقف « هل ىعدف ؟كلام نيأ : لاق

 فلَخ لعجأ نأ تدرأ : لاق ؟اذه تلعف ّملَف . مايألا نم هدعب ام هل موي اذه
 دري لهو « هللاو نأض يعار : لاق . مهنع لتاقيل « هلامو هلهأ لجر لك
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 بعك تلعف ام :لاق مث . كلامو كلهأ يف تحضُف : كيلع تناك

 ناك ول , دجلاو دحلا باغ : لاق . دحأ مهنم اهدهشي مل :اولاق ؟بالكو

 . بالكو بعك تلعف ام متلعف مكنأ تددولو . اوبيغي مل ةعفرو ءالع موي

 ناع ذجلا كناذ : لاق . رماع نب فوعو ءرماع نب ورمع اولاق ؟اهدهش نمف

 ةضيبلا يدقتب عنصت مل كنإ . كلام اي . نارضي الو ناعفني ال « رماع نم

 ءايلعو ‹ مهدالب عنتم ىلإ مهعفرا . ًائيش ليخلا روحن ىلإ -نزاوه ةضيب-
 نم كب قحل :كل تناك نإف . ليخلا نوتم ىلع ابصلا قلا مث . مهموق

 . كلامو كلهأ تزرحأ دقو كاذ كافلأ : كيلع تناك نإو . كءارو

 اي يننُعيطُتل هللاو . كلقع رّبكو تربك دق كنإ « لعفأ ال هللاو : لاق

 هركو ‹« يرهظ نم جرخي ىتح فيسلا اذه ىلع نئكتأل وأ « نزاوه رشعم

 . ينتفي ملو « هدهشأ مل موي اذه : ديرد لاقف . كانعطأ : اولاق

 عّضأو اهيف ُبُححأ عذج اهيف ينتيل اي

 عدص ةاش اهنأك («)عمزلا و دوقأ

 ةدش اودش مث « مكفويس نوفج اورسكاف ‹ مهومتيأر اذإ : كلام لاق مث

 بعرلا نم مهلاصوأ تقرفت دقو هوتأف « هلاجر نم ًانويع ثعب مث 3

 يهو ةعمز عمج «عمزلا»و « اهئام ةرثكل « بناوجلا ةيخرتسملا ةباحسلا : ءافطولا (»)

 . ةريغصلا -كيرحتلاب- ةعلتلا
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 ليخ ىلع ًاضيب ًالاجر انيأر : اولاق ؟مكنأش ام « مكليو : مهل لاقف . علهلاو

 نأ ههجو نع كلذ هدر ام هللا وف . ىرت ام انباصأ نأ انكسامت ام هللاو . قلب

 . ديري ام ىلع ىضم

 دَردَح يبأ نب هللا دبع مهيلإ ثعب : قدي هللا لوسر مهب عمس الو

 ىتح مهلخادف . قلطناف . مهملع ملعي ىتح مهلخا دي نأ هرمأو . يملسألا

 . ربخلا هربخأف ‹ قلي هللا لوسر ىتأف . هيلع مه ام ملع

 وهو- ًاحالسو ًاعاردأ ةيمأ نب ناوفص دنع نأ : هل ّركُذ ءريسملا دارأ املف

 انو دع هيف قلن ء اذه كحالس انرعأ « ةيمأ ابأ اي» : هل لاقف -كرشم ذئموي

 اهيدؤن ىتح « ةنومضم ةيراع لب» : لاق ؟دمحم اي ًابصغأ :لاقف «أدغ

 نم نافلأ هعمو . هلي جرخف . حالسلا نم اهيفكي اب عرد ةئام هاطعأف «كيلإ

 ينثا اوناكف . ةكم مهب هللا حتف نيذلا هباحصأ نم فالآ ةرشعو « ةكم لهأ

 . ةكم ىلع ديسأ نب باتع لمعتساو . ًافلأ رشع

 يف فوجأ ةماهت ةيدوأ نم داو يف اوردحنا « نينح يداو اولبقتسا املف

 هباعش يف اونمكف ديلا ا دق اوناكو :رباج لاق . حبصلا ةيامع

 ةّدش انيلع اودش دق « بئاتكلا الإ انعار ام هللا وف . اوأيهت دق . هقياضمو

 زاحناو . دحأ ىلع دحأ يولي ال نيعجار سانلا رمشناف « دحاو لجر

 لوسر انأ ٠ ّيلإ اومله : سانلا اهيأ» : لاق مث « نيميلا تاذ قي هللا لوسر

 . «هللا دبع نب دمحم انأ « هللا

 ام هللا وف . سانلا دلتجاف « هتيب لهأو « نيرجاهملا نم رفن هعم يقبو

 . غلي هللا لوسر دنع ىرسألا اودجو ىتح مهتميزه نم سانلا تعجر

 ام مهب عقوف «ةلق نع مويلا بلغن نل» : اولاق مهترثك اوأر نيح اوناكو
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 . كلذ مهلوقل هللا نم ءالتبا عقو

 اب ةكم لهأ ةافُج نم لاجر ملكت : ةميزهلا تعقو الو : قاحسإ نبا لاق

 .رحبلا نود مهتميزه يهتنت ال « نايفس وبأ لاقف « نْغَّضلا نم مهسفنأ يف

 نب ناوفص هوخأ هل لاقف . مويلا رحسلا لطب الأ : لبنحلا نب ةلبج خرصو

 لجر ينّبرَي نأل هللا وف . كاف هللا ضف « تكسا -ًاكرشم دعب ناكو- ةيمأ

 . نزاوه نم لجر ينبري نأ نم يلإ بحأ شيرق نم
 حتفلا موي ناك امل» : لاق . يبجحلا نامثع نب ةبيش نع قحسا نبا ركذو

 انأ نوكأف . ةّرغ دمحم نم بيصأ يلعل « نزاوه ىلإ شيرق عم ريسأ : تلق

 الإ دحأ مجعلاو برعلا نم قبي مل ول : لوقأو « اهلك شيرق رأثب تمق يذلا

 هتلغب نع كلي هللا لوسر محتقا « سانلا طلتخا املف . ًادبأ هتعبتا ام  هعبت

 . هروسأ تدك ىتح يفيس تعفرو « ديرأ ام ديرأ توندف . فيسلا تلصأو

 يرصب ىلع يدي تعضوف ينشَحمي نأ داك « قربلاك ران نم ظاوش يل عفرف
 «نذا بيش اي» ينادانف . ليَ هللا لوسر ّيلإ تفتلاف . هيلع ًافوخ

 وهل هللا وف «ناطيشلا نم هذعأ مهللا» : لاق مث . يردص حسمف « توندف

 ,ندا» : لاق مث . يسفنو يرصبو يعمس نم ىلإ ًبحأ ذئتعاس ناك

 . يسفنب هّيقأ نأ بحأ ينأ ملعي هللا . يفيسب برضأ همامأ تم دقتف «لتاقف

 ‹ همزل نميف همزلأ تلعجف . فيسلا هب تعقوأل يبأ ةعاسلا كلت تيقل ولو

 . هلو هللا لوسر ةلغب تبّرفو . دحاو لجر ةرك اوركو « سانلا عجارت ىتح

 لك يف ءاوقرفت ىتح مهرثأ يف لي هللا لوسر جرخو . اهيلع ىوتساف
 , هيلع تلخدف . هءابخ لخدف , هركسعم ىلإ لي هللا لوسر عجرو . هجو

 يذلا « بيش اي» لاقف . هب ًارورسو « ههجو ةيؤرل ًابح « يريغ هيلع لخد ام
 . «كسفنل تدرأ يذلا نم ريخ « كل هللا دارأ
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 ديدش ًاميسج ًاءرما تنكو- لِي هللا لوسر عمل ينإ : سابعلا لاق

 اهيأ ّيلإ» -سانلا نم ىأر ام ىأر نيح- يَ هللا لوسر لاقف -توصلا

 ىلع نوولي سانلا رأ ملف «بلطملا دبع نبا انأ . بذك ال يبنلا انأ « سانلا

 اي :تيدانف «(*)ةرّمّسلا باحصأب فتها سابع يأ» : لاقف . ءيش

 هريعب دري نأ ديري لجرلا ناكف . ةرقبلا ةروس باحصأ اي« ةرمسلا باحصأ

 مؤيو . هليبس يلخيو «هريعب نع محتقيو « هحالس ذخأيف .ردقي الف

 لوسر ىلإ عمتجا اذإ ىتح . كيبل « كيبل : ةيحان لك نم اوتأف . توصلا

 اي» : الوأ ةوعدلا تناكف . اولتتقاف .ء سانلا اولبقتسا ةئام مهنم قي هللا

 ‹ «جرزخلا نب ثراحلا ينبل اي» : ةوعدلا تصلخ مث « «راصنألل اي « راصنألل

 . برحلا دنع ارّبص اوناكو

 هوجو اهب ىمرف . تايصح غي هللا لوسر ذخأ مث» : ملسم حيحص يفو

 ىرأ تلز امف « مهامر نأ الإ وه امف . دمحم برو . اومزهنا : لاق مث . موقلا

 . «اربدم مهرمأو « ًاليلك مهدَح

 ركسعو . فوع نب كلام مهعمو . فئاطلا اوتأ نوكرشملا مزهنا الو

 ابأ ساطوأ وحن هجوت نم رثأ يف وْ هللا لوسر ثعبو . ساطوأب مهضعب
 لتقو . ىلاعت هللا مهمزهف ‹ لاتقلا هوشوانف مهضعب كردأف . يرعشألا رماع

 قلي هللا لوسر ربخلا غلب املف . يرعشألا ىسوم وبأ ةيارلا ذخأف . رماع وبأ

 . «كقلخ نم ريثك قوف ةمايقلا موي هلعجاو . رماع يبأل رفغا مهللا» : لاق

 فالآ ةتس يبسلا ناكو . عمجي نأ مئانغلاو يبسلاب للك هللا لوس رمأو

 فالآ ةعبرأو « ةاش فلأ نيعبرأ : منغلاو . ًافلأ نيرشعو ةعبرأ : لبإلاو « سأر

 . ةضف ةيقوأ

 . ناوضرلا ةعيب اهتحت تناك يتلا ةرجشلا يه (*)

 تاو



 ةرشع عضب « نيملسم نيلاوم اومدقي نأ غلي هللا لوسر مهب ىنأتساف

 ىطعأف سانلا لوأ مهبولق ةفلؤملا ىطعأو . اهمسقف لاومألاب أدب مث . ةليل

 . كلذ لثم ديزي هنبا ىطعأو . ةيقوأ نيعبرأو . لبإلا نم ةئام نايفس ابأ
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 . هاطعأف ىرخأ ةئام هلأس

 . نيسمخلا باحصأو ةئاملا باحصأ قاحسإ نبا ركذو

 . سانلا ىلع اهضف مث« سانلاو مئانغلا ءاصحإب تباث نب ديز رمأ مث

 ديبل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح : قاحسإ نبا لاق

 نم هلي هللا لوسر ىطعأ امل» : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 راصنألا يف نكي ملو « برعلا لئابقو شيرق يف اياطعلا كلت نم ىطعأ
 ىتح « ةلاقلا مهنم ترثك ىتح . مهسفنأ يف ٌراصنألا تدّجو ء ءيش اهنم

 رك ذف « ةدابع نب دعس هيلع لخدف . هموق هللا لوسر هللاو يقل : مهلئاق لاق

 انأ ام « هللا لوسر اي : لاق «؟دعس اي كلذ نم تنأ نيأف» : لاقف . كلذ هل

 نم لاجر ءاجف «ةريظحلا هذه يف كموق يل عمجاف» : لاق . يموق نم الإ

 يبا رحم ملزما اولخ دف مهكرتف . نيرجاهملا

 : لاق مث . هلهأ وه اب هيلع ىنثأو « هللا دمحف ذ قلي هللا لوسر مهاتأف . هربخأف

 ؟مكسفنأ ٍيف اهومت دجو ةدجو چ ينتغلب ةلاقم ام ء راصنألا رشعم اي»

 هللا فلأف ءا دعأو يب هللا مكانغأف ةلاعو ؟يب هللا مكادهف . الالض مکتآ ملأ

 . «؟يب مكبولق نيب

 . لضفأو ْنَمأ هلوسرو هللا اولاق

 . «؟راصنألا رشعم اي ينوبيجت الأ» : لاق مث
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 . لضفلاو نم لا هلوسرلو هللو ؟هللا لوسر اي كبيجن اذامب : اولاق

 ًابذكم انتيتأ , متقادصلو مدع متلقل متئش تش ول اف امأ» : لاق

 دجوا . كانيسآف الئاعو 3 كانيوآف ا ديرطو 3 كانرصنف الو ذخمو ‹ كانق دصف

 ًاموق اهب تفلأت ء اين دلا نم (*)ةعاعُل يف مكسفنأ يف راصنألا رشعم اي يلع

 نأ :راصنألا رشعم اي نوضرت الأ ؟مكمالسإ ىلإ مكئلكوو < اوملسيل

 ؟مكلاحر ىلإ هللا لوسرب متنأ نوعجرتو ءريعبلاو ءاشلاب سانلا بهذي
 ةرجهلا الولو « هب نوبلقني ام ريخ هب نوبلقنت امل « هديب دمحم سفن يذلاوف

 راصنألا تكلسو « ًايداوو ًابعش سانلا كلس ولو .راصنألا نم ًاءرما تنكل

 سانلاو . راعش راصنألا . اهيداوو راصنألا بعش تكلسل «ًايداوو ًابعش

 . «راصنألا ءانبأ ءانبأو ءراصنألا ءانبأو « راصنألا محرا مهللا . راثد

 هللا لوسرب انيضر : اولاقو . مهاحل اولضخأ ىتح « موقلا ىكبف : لاق

 . اوقرفتو قلي هللا لوسر فرصنا مث . اظحو امْسَق
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 -ةعاضرلا نم لي هللا لوسر تخأ- ثراحلا تنب ءاميشلا تمدقو

 : لاقو . هيلع اهسلجأو . هءادر اهل طسبف « كتخأ انأ « هللا لوسر اي : تلاقف

 «كموق ىلإ يعجرتو كعّنَمَأ نأ تببحأ نإو « ةمّركُم يدنعف تببحأ نإ»

 دبع ةثالث اهاطعأف : تملسأو لعفف ىموق ىلإ ىندرتو < ىنعتم لب : تلاقف

 داو امنو ةن

 : نزاوه يبس ىلع نملا

 : هولأسف . الجر رشع ةعبرأ مهو « يَ هللا لوسر ىلع نزاوه دفو مدقو

(a)يأ . ىعلتن انجرخ : لاقي . تبني ام لوأ يف معان تبن -ماللا مضب- ةعاعللا  

 . رضحخألا تابنلاك ءاقبلا ةليلق اهنأ . ديري . ةعاعللا ذخأت
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 بحأ نإو ‹ نورت نم يعم نإ» : لاقف ‹ لاومألاو يبسلاب مهيلع نمي نأ

 ‹ «؟مكلاومأ مأ ‹ مكيلإ بحأ مكؤاسنو مكؤانبأف . هقدصأ يلإ ثيدحلا

 ءاوموقف ةادغلا تيلص اذإ» : لاقف . ًائيش باسحألاب لدعن انك ام : اولاقف

 لوسر ىلع نينمؤملابو « نينمؤملا ىلع ويب هللا لوسرب عفشتسن اَنِإ : اولوقف
 . «انيبس انيلإ دري نأ هللا

 : قلي هللا لوسر لاقف , كلذ اولاقف ءاوماق ةادغلا هللا لوسر ىلص املف

 . «سانلا مكل لأسأسو « مكل وهف : بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام اَمأ»

 . كلي هللا لوسرل وهف انل ناك ام : راصنألاو نورجاهملا لاقف

 امأ : نصح نب ةنييع لاقو . الف ميمت ونبو انأ امأ : سباح نب عرقألا لاقو

 تلاقف الف ميلس ونبو انأ امأ : سادرم نب سابعلا لاقو . الف ةرازف ونبو انأ

 . ينومتنهو : سابعلا لاقف « كدي هللا لوسرل وهف انل ناك ام : ميلس ونب

 دقو .نيملسم اوءاج دق موقلا ءالؤه نإ» : كلي هللا لوسر لاقف

 نمف . ًائيش ءاسنلاو ءانبألاب اولدعي ملف « مهترّيخ دقو « مهيبسب تينأتسا

 نأ بحأ نمو . كلذ ليبسف «هدري نأب هسفن تباطف ءيش هدنع ناك

 ام لوأ نم ضئارف تس ةضيرف لكب هلو « مهيلع هدريلف هقحب كسمتسي

 انإ» : لاقف . كو هللا لوسرل كلذ انبيط دق : سانلا لاقف «انيلع هللا ءيفي

 مكؤافرع انيلإ عفري ىتح اوعجراف ‹ ضري مل نمم مكنم يضر نم فرعن ال
 ةيطبق يبسلا لي يبنلا ىسكو « مهءاسنو مهءانبأ مهيلع اودرف . مكرمأ

 . «ةيطبق
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 لصف
 نأ هللا ةمكح تضتقا : ةكم حتف هعم نوملسملاو قي هللا لوسر متأ ال

 ‹ حتفلا لهأل ًاناركش مهمئانغ نوكتل « مالسإلا نع نزاوه بولق كسمأ

 دحأ مهمواقي الف . اهلثم نوملسملا قلي مل يتلا ةكوشلا ىلع هبزح رهظيلو

 ءمهتكوش ةوق عم «ةرسكلا ةرارمألوأ نيملسملا قاذأو . برعلا نم دعب

 غلي هلوسر هلخد امك همرح لخدت ملو « حتفلاب تعفر ًاسوؤر نماطيل

 هجرس سوبرُق سمي داكيل هنقذ نإ ىتح « هسرف ىلع ًاينحنم « هسأر ًاعضاو
 نأ -«ةلق نع مويلا بلغن نل» : لاق نمل- هناحبس نيبيلو . هبرل ًاعضاوت

 هنأو . هريغ هل رصان الف هلذخي نم نأو « هناحبس هدنع نم وه امنإ رصنلا

 لسرأ ‹ مهبولق املف . مكترثكال ‹ هنيد رصن ىلوت يذلا هناحبس

 َلَعو-هِلوُسَر لع ُهتسِكَس هلل » : رصنلا ديرب عم ربجلا علخ اهيلإ

EES Tlرصنلا علخ نأ هتمكح تضتقا دقو (4  

 ف اَوفِعْضُحْسأ تذاع مناد رتو # : ا لهأ ىلع ضيفتامنإ

 . (04 تیرول مهد عنو سِي همي مهمو ضرألا

 : فئاطلا ةوزغ

 ليفطلا ثعب -نامث ةنس لاوش يف تناكو- فئاطلا ىلإ ريسملا دارأ الو

 هرمأو , همدهي -يسودلا ةممح نب ورمع منص- نيفكلا يذ ىلإ ورمع نبا

 رانلا وثحي لعجو همدهف « اعيرس جرخف- فئاطلاب هيفاويو هموق دمتسي نأ

 -: لوقيو ههجو يف

 )١( ةيآلا نم  ۲٠١ةبوتلا ةروس نم .

 . صصقلا ةروس نم ه ةيآلا (۲)
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 اكداليم نم ربكأ انداليم اكداّبَع نم تسل , نيفكلا اذ اي

 اكداؤف ىف رانلا توشح ىنإ

 دعب- فئاطلاب هلي يبنلا اوفاوف . ًاعارس ةئامعبرأ هموق نم هعم ردحناو

 . قينجنمو ةبابدب مدقو -مايأ ةعبرأب همدقم

 . لاتقلل اوأيهتو « مهنصح اولخد ساطوأ نم اومزهنا ال : دعس نبا لاق

 اومرف . كانه ركسعو . فئاطلا نصح نم ًابيرق لزنف . قلي هللا لوسر راسو

 عضوم ىلإ ي عفتراف . الجر رشع انثا مهنم لتقو . ةحارجب نيملسملا

 قينجنملا مهيلع بصنو . اموي رشع ةينامث مهرصاحف . مويلا فئاطلا دجسم

 سانلا عقوف . فيقث بانعأ عطقب رمأو -مالسإلا يف هب ىمر نم لوأ وهو-
 إف» : هلك هللا لوسر لاقف . محرللو هلل اهعدي نأ : هولأسف « نوعطقي اهيف

 . «محرللو هلل اهعدأ

 جرخف «رح وهف . انيلإ جرخو ‹« نصحلا نم لزن دبع اميأ» : هيدانم ىدانو

 لوسر مهقتعأف ‹ جورسم نب ةركَب وبأ مهيف ءالجر رشع ةعضب مهنم

 . هنومي نيملسملا نم لجر ىلإ مهنم لك عفدو« هلو هللا

 يضر باطخلا نب رمع هلي هللا لوسر رمأف . فئاطلا حتف يف نذؤي ملو

 حتفي ملو « لحرن : اولاقو . كلذ نم سانلا جضف < « ليحرلاب نذأف « هنع هللا

 مهب وسر اصف ‹اودغف لاتقلا اودغاف» : هالك هللا ل لاقف ؟انيلع

 . كلذب اورسف «هللا ءاش نإ نولفاق اَنِإ) : ويب يبنلا لاقف . تاحارج

 . كحضي للك هللا لوسرو نولحري اولعجو

 انبرل « نودباع « نوبئات « نوبيآ : اولوق» : لاق اولقتساو اولحترا املف
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 دها مهللا» : لاقف « فيقث ىلع هللا عدا « هللا لوسر اي : ليقو «نودماح
 نإ ۶

 . «مهب تئاو افيقث

 مث . اهاضقف ةرمعب ًامرحم ةكم ىلإ اهنم لخدف . ةنارعجلا ىلإ جرخ مث

 . ةنيدملا ىلإ عجر

 د د
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 . ناضمر يف كوبت نم ةنيدملا لي هللا لوسر مدقو : قحسإ نبا لاق

 فيقث دفو رهشلا كلذ يف هيلع مدقو

 ةورع هرثأ عبتا : مهنع فرصنا امل قلي هللا لوسر نأ» : مهثيدح نم ناكو

 عجري نأ : هلأسو « ملسأف . ةنيدملا لخ دي نأ لبق هكردأ ىتح « دوعسم نبا

 اا ةوخن مهيف نإ» : قلك هللا لوسر هل لاقف «مالسإلاب هموق ىلإ

 اببحم كلذك مهيف ناكو . مهراكبأ نم مهيلإ بحأ انأ « هللا لوسر اي : لاقف

 . ًاعاطم

 املف . مهيف هتلزنمل , هوفلاخي ال نأ ءاجر « مالسإلا ىلإ مهوعدي جرخف

 لك نم لبنلاب هومر -مالسإلا ىلإ مهاعد دقو- ةيّلع ىلع مهل فرشأ
 ةمارك :لاقف ؟كمد يف ىرت ام : هل ليقف « هلتقف مهس هباصأف . هجو

 هس ا يلإ هللا اهقاس ةداهشو ءاهب هللا ينمركأ

 . مكنع لحتري نأ لبق يب هللا لوسر عم هللا ليبس يف اولتق نيذلا
 هلثَم نإ» : لاق و ھا لوسر نأ اومعزف . مهعم هونف دف « مهعم ينونفداف

SR 

 ال مهنأ اوأرو . مهنيب اورمتت مث . ًارهش ةورع لتق دعب فيقث تماقأ مث

 نأ اوعمجأف . اوعيابو اوملسأ ا ميسم 7
 . ةورع اولسرأ امك « الجر غلي هللا لوسر ىلإ اولسري

 نأ يشخو « ىبأف , كلذ هيلع اوضرعو «ورمع نب ليلاي دبع اوملكف
 . الاجر يعم اولسرت ىتح العاف تسل : لاقف . ةورعب عنص امك هب عنصُي
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 مهنم ‹ كلام ينب نم ةثالثو فالحألا نم نيلجر هعم اولسري نأ اوعمجأف

 ةريغملا اهب اًوَفْلَأ ءةانق اولزنو ةنيدملا نم اوند املف . صاعلا يبأ نب نامثع
 : لاقف ءركب وبأ هيقلف . مهمودقب قي هللا لوسر رشبيل دتشاف . ةبعش نبا

 انأ نوكأ ىتح « هلي هللا لوسر ىلإ ينقبست ال « هللاب كيلع تمسقأ
 مهملعو . مهعم رهظلا حّورف ‹ هباحصأ ىلإ ةريغملا جرخ مث . لعفف « هثدحأ

 مهيلع برضف . ةيلهاجلا ةيحتب الإ اولعفي ملف . غلي هللا لوسر نوُيَحي فيك

 . دجسملا ةيحان يف ةبق

 . ىبأف « تاونس ثالث اهمدهي ال تاللا مهل عدي نأ : هولأس اميف ناكو

 نأ مهيلع ىبأف . ًادحاو ًارهش هولأس ىتح . ىبأيف « ةنس هنولأسي اوحرب امف
 اهكرتب اومّلْسَي نأ -نورهظي اميف- كلذب نوديري امنإو . ىمسم ًائيش اهعدي

 مهلَخْدَي ىتح ءاهمدهب مهوعّوَرُي نأ نوهركيو « مهئاسنو مهئاهفس نم
 ةبعش نب ةريغملاو برح نب نايفس ابأ ثعبي نأ الإ ىبأف .مالسإلا
 . اهنامدهي

 -انس مهث دحأ نم ناكو- صاعلا يبأ نب نامثع مهيلع رّمأ اوملسأ املف

 . نآرقلا ملعتو ‹ نيدلا يف هقفتلا ىلع مهصرحأ نم ناك هنأ : كلذو

 اذإ ىتح « ةبعش نب ةريغملاو نايفس ابأ مهعم ثعب نيعجار اوهجوت املف

 تنأ لخدا : لاقو « ىبأف  نايفس ابأ مدقي نأ : ةريغملا دارأ فئاطلا اومدق

 اهالع ةريغملا لخد املف . مهلا يذب هلاب نايفس وبأ ماقأو . كموق ىلع

 , ةورعب لعف امك « ىمري نأ ةيشخ ‹ ثيغم ونب هنود ماقو . لوعملاب اهبرضي

 اهيلخو اهلام ذخأ اهمده املف . اهيلع نيكبي ًارَسُح فيقث ءاسن جرخو
 . نايفس يبأ ىلإ هب لسرأو
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 : هقفلا نم فئاطلا ةوزغ يف ام

 . كلذ ميرحت خسنو . مرحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج : هقفلا نم اهيف

 اهيلع ةردقلا دعب كرشلاو تيغاوطلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال هنأ : اهيفو
 مكح اذكهو . تاركنملا مظعأ يهو .رفكلا رئاعش اهنإف .ًادحاو ًاموي

 هللا نود نم دبعت ًاناثوأ تذختا يتلا روبقلا ىلع تينب يتلا دهاشملا
 ريثكو اهل رذنلاو كربتلاو ميظعتلل دصقت يتلا راجشألاو راجحألا كل ذكو

 . اهبو . اهدنع ًاكرش مظعأ وأ « ىزعلاو تاللا ةلزنمب اهنم

 « قزرتو قلخت اهنأ دقتعي تيغاوطلا هذه بابرأ نم دحأ نكي ملو
 نيكرشملا نم مهناوخإ هلعفي ام اهدنع نولعفي اوناك امنإو . ييحتو تيمتو

 ىلع كرشلا بلغو . مهلبق ناك نم ننس ءالؤه عبتاف « مهتيغاوط دنع مويلا

 فورعملا راصو . ديلاقتلا ةبلغو « ملعلا ءافخو لهجلا روهظل سوفنلا رثكأ

 ريغصلا كلذ يف أشنو « ةنس ةعدبلاو ةعدب ةنسلاو « ًافورعم ركنملاو . ًاركنم

 . مالسإلا ةبرغ تدتشاو . مالعألا تسمطو . ريبكلا هيلع مرهو

 كرشلا لهألو . نيمئاق قحلاب ةيدمحملا ةباصعلا نم ةفئاط لازت ال نكلو

 . نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ « نيدهاجم عدبلاو

 . اهيدباع نم دهاشملا هذه ىلإ ريصت يتلا لاومألا مامإلا فرص : اهيفو

 اهفاقوأ كل ذكو نيملسملا حلاصمو داهجلا يف اهفرصي نأ مامإلا ىلع بجيف

 . نيملسملا حلاصم يف فرصت

 3 د6 د
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 لصف

 عست ةنس ثداوح

 نيق دصملا ثعب « عست ةنس تلخدو « ةنيدملا هِي هللا لوسر مدق الو

 . بارعألا نم تاقدصلا نوذخأي

 ةراغلا اونشف . هم دهيل يَ منص ىلإ هنع هللا يضر ًايلع ثعب : اهيفو
 معنلاو يبسلا نم مهيديأ اوألمو . هومدهف . رجفلا عم متاح لآ ةلحم ىلع

 . ماشلا ىلإ يدع برهو « متاح نب يدع تخأ ةنافس يبسلا يفو . ءاشلاو

 يف مئانغلا يلع مسقو . عردأ ةثالثو « فايسأ ةثالث هتنازخ يف اودجوو

 . ةنيدملا مهب مدق ىتح متاح لآ نم يبسلا مسقي ملو « قيرطلا

 ‹ ينم هِي هللا لوسرل ةهارك دشأ برعلا نم لجر ناك ام : يدع لاق

 يموق يف ريسأ تنكو . اينارصن افيرش الجر تنكو . هب تعمس نيح

 يل ددعا : يلبإلا عار يل مالغل تلقف . نيد ىلع يسفن يف تنكو . عابزملا
 هذه ءيطَو دق دمحم شيجب تعمس اذإف . ًانامس ًالّلُذ ًالامجأ يلبإ نم
 ليخ كتيشغ اذإ ًاعناص تنك ام : لاقف «ةادغ تاذ يناتأف . ينذآف دالبلا

 هذه : اولاقف ؟اهنع تلأسف « تايار تيأر دق ينإف . نآلا عنصاف دمحم

 مث « يدلوو يلهأب تلمتحاف . يلامجأ يل بّرَق : تلق . دمحم شويج

 يف متاح ًاتنب تفلخو «ماشلاب ىراصنلا نم ينيد لهأب قحلأ : تلق

 ‹ لي هللا لوسر ليخ ينفلاختو ءاهب تمقأ ماشلا تمدق املف . ةرضاحلا

 . ءيط نم ايابس يف قلل هللا لوسر ىلع اهب مدقف « متاح ةنبا بيصتف

 لوسر اي : تلاقف . اهب ٌرمف . ماشلا ىلإ يبره قلك هللا لوسر غلب دقو
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 نمف ‹ ةمدخ نم يب ام ةريبك زوجع انأو « دلاولا عطقناو « دفاولا باغ « هللا

 : لاق « متاح نب يدع : تلاق . ؟كدفاو نَم» : لاقف . كيلع هللا نم . يلع

 نَمَف : تلاق -مايأ ةثالث لوقلا هيلع ترركو- «؟هلوسرو هللا نم رف يذلا»

 . ةقفن اهاطعأو اهلمحو اهاسكو هب اهل رمأف « نالّمحلا هتلأسو « ىلع

 . ًابهار وأ ًابغار هتئا . اهلعفي كوبأ ناك ام ةلْعف لعف دقل : تلاقف . ينتتأف

 وهو ‹ هتيتأف : لاق . هنم باصأف نالف هاتأو « هنم باصأف نالف هاتأ دقف

 الو نامأ ريغب تئجو- متاح نب يدع اذه : موقلا لاقف . دجسملا يف سلاج

 هدي هللا لعجي نأ وجرأل ىنإ» : لاق كلذ لبق ناكو- يديب ذخأف -باتك

 كيلإ انل نإ : الاقف . يبص اهعمو ةأرما هتيقلف « ىلإ ماقف -«يدي يف

 . هراد ىتأ ىتح يديب ذخأ مث . امهتجاح ىضق ىتح امهعم ماقف . ةجاح

 هللا دمحف . هيدي نيب تسلجو « اهيلع سلجف . ةداسو ةديلولا هل تقلأف

 لهف «؟هللا الإ هلإ ال» : لاقي نأ : (*)كرفُيأ ؟كُرِفُي ام» : لاق مث . هيلع ىنثأو

 : لاقي نأ كّرفُيأ» : لاق مث . ةعاس ملكتف ال : تلقف «؟هللا ىوس هلإ نم ملعت

 دوهيلا نإف» : لاق ءال : تلق «؟هّللا نم ربكأ ایش ملعت لهو ؟ربكأ هللا

 تيأرف . ملسم فينح ينإف : تلقف « «نولاض ىراصنلاو . مهيلع بوضغم

 . احرف طسبني ههجو

 . راهنلا يفرط هيتآ تلعجو . راصنألا نم لجر دنع تلزنأف يب رمأ مث

 مث ىلصف ءرامتلا هذه نم فوص نم بايث يف موق هءاج ذإ « هدنع انأ انيبف

 ولو لضفلا نم اوخضرا « سانلا اهيأ» : لاقو , مهيلع ةقدصلاب ثحف . ماق

 مكادحأ نفي ةف ضعبب ولو  ةّضْئيقب ولو ‹ عاص فصنب ولو ‹ عاصب

 !ديحوتلا نم برهلاو رارفلا ىلع كلمحي ام يأ (*)
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 ةملكبف اودجت مل نإف . ةرمت قشب ولو « ةرمتب ولو -رانلا وأ- منهج رح ههجو

 الام كل لعجأ ملأ : مكل لوقأ ام هل لئاقف « هللا قال مك دحأ نإف . ةبيط
 هفلخو همادق رظنيلف ؟كسفنل تمدق ام نيأ : لوقيف « ىلب : لوقيف ؟ادلوو

 قيل ء منهج رح ههجو هب يقي ائيش دجي الف . هلامش نعو هنيمي نعو

 ال ينإف . ةبيط ةملكبف دجي مل نإف .ةرمت قشب ولو ءرانلا ههجو مكدحأ
 ام ةنيعظلا ريست ىتح « مكيطعمو مكرصان هللا نإف . ةقافلا مكيلع فاخأ

 . «قّرُسلا اهتيطم ىلع فاخت ام . ةريحلاو برثي نيب

 . (*)؟ءيط صوصل نيأف : لوقأ تلعجف

 : ريهز نب بعك ةصق

 ريهز نب ريجُب بتك فئاطلا نم لي هللا لوسر مدق امل : قاحسإ نبا لاق

 ناك نمم ةكمب الاجر لق دق لي هللا لوسر نأ هربخي : بعك هيخأ ىلإ
 نب ةريبهو « ىرْعَبْرلا نبا- شيرق ءارعش نم يقب نّم نأو « هيذؤيو هوجهي
 ىلإ زطف ةجاح كسفن يف كل ناك نإف . هجو لك يف اوبره دق -بهو يبأ

 ىلإ ٌجْناف لعفت مل تنأ نإو « ًابئات هءاج ًادحأ لتقي ال هنإف . لي هللا لوسر
 : لاق دق ناكو . كبئاجن

 ةلاسر اريجُب ينع اغلب الأ

 ؟اكل له . كحيو ؛ تلق اميف كل لهف

 لعافب تسل تنك نإ ءانل نّيَبف

 ؟اكلد كلذ ريغ ءيش يأ ىلع

 يذمرتلا هجرخأ . بيجع حيحص متاح نب يدع مالسإ ثيدحو : يليهسلا لاق (#)
 . ةنافس اهمسا : هتخأو
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 آبأ الو ًامأ فلت مل قلخ ىلع

 اكل ًاخأ هيلع قلت ملو . هيلع
 فسآب تسلف . لعفت مل تنأ نإف

 («)اكلاعل : ترثع امإ . لئاق الو

 ةّيوَر ًاسأك نومأملا اهب كاقس

 اكّلَعو اهنم نومأملا كَّلَمْنَأو

 : كلل هللا لوسر لاقف « للي هللا لوسر اهمتكي نأ هرك ًاريجُب تتأ املف
 ىلع» عمس الو «نومأملا انأ . بوذكل هنإو . هللاو قدص « نومأملا اهب كاقس»

 . «همأ الو هابأ هيلع فلي مل لجأ» : لاق «هيلع ًابأ الو ًامأ فلت مل قلخ

 -: ريهز نب ريجب لاق مث

 يتلا يف كل لهف ءابعك غلبم نم

 ؟مزحأ يهو « الطاب اهيلع مولت

 هدحو -تاللا الو ىزعلا ال- هللا ىلإ

 ملستو ءاجنلا ناك اذإ وجنتف

 تلفمب سیلو ‹ وجني ال موي یدل

 ملسم بلقلا رهاط الإ سانلا نم

 هنيد -ءيش ال وهو- ريهز نيدف

 مرحم يلع ىَمْلُس يبأ نيدو
 . هترثع نم رثاعلا ةلاقإل اهب ىعدي ةملك (»)
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 دجي مل املف « هسفن ىلع قفشأو . ضرألا هيلع تقاض ًابعك غلب املف

 ىتح جرخ مث ‹ دي هللا لوسر اهيف حدم يتلا هتديصق لاق « أدب ءيش نم

 لوسر ىلإ هب ادغف . ةفرعم هنيبو هنيب ناك لجر ىلع لزنف . ةنيدملا مدق

 -هفرعي ال كلي هللا لوسر ناكو- هيلإ سلجف ماق هنأ يل ركذف . هِي هللا

 لهف ‹ ًاملسم ًابئات كنمأتسيل ءاج دق ريهز نب بعك نإ « هللا لوسر اي : لاقف

 . ريهز نب بعك انأ : لاق : «معن لاق ؟هب كتئج انأ نإ « هنم لباق تن

 اي : لاقف . راصنألا نم لجر هيلع بثو هنأ : ورمع نب مصاع ينثدحف

 ءاج دقف ‹ كنع هْعَد» : لاقف . هقنع برضأ هللا ودعو ىنعد « هللا لوسر

 كلذو « راصنألا نم ىحلا اذه ىلع بعك بضغف «هيلع ناك امع ًاعزان ًابئات

 -: اهلوأ يتلا هتديصق لاقف . ريخب الإ نيرجاهملا نم لجر هيف ملكتي مل هنأ

 لوبكم دقي مل اهرثإ ميم لوبتم مويلا يبلقف « داعس تناب

 : اهنمو

 ليسارملا تابيجنلا قاتعلا الإ اهغْلَبُي ال ضرأب داعس تسمأ

 : لاق نأ ىلإ

 :ومهلوقو « اهيبانج ةاوُغلا ىعست

 لوتقمل ىملس يبأ نبا اي كنإ

 لوغشم كنع ىنإ كنيهلأ ال هلمآ تنك قيدص لك لاقو

 لومأم هللا لوسر دنع وفعلاو يندعوأ هللا لوسر نأ تبن
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 لا ةلفان كاطعأ يذلا كاده « الهم

 ليصفتو ظيعاوم اهيف نآرق

 ملو . ةاشولا لاوقأب ينذخأت ال

 ليواقألا يف ترثك نإو « بنذأ

 : لاق نأ ىلإ

 لولسم هللا فويس نم مراصو هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ

 اولوز -اوملسأ امل- ةكم نطبب مهلئاق لاق شيرق نم ةيتف يف

 فشك الو ساكنإ لاز امف . اولاز

 ليزاعم ليم الو ءءاقللا دنع

 مهمصعي رهزلا لامجلا يشم نوشمي

 ليبانتلا دوسلا درع اذإ برض

 ومهسوبل لاطبأ « نينارعلا مش
 ليبارس اجيهلا يف دواد جسن نم

 ومهحامر تلان نإ حيرافم اوسيل

 اولين اذإ ًاعيزاجم اوسيلو ء موق

 ومهروحن يف الإ نعطلا عقي ال

 ليلهت توملا ضايح نع مهل امو

 انانع اغنإو ‹ ليبانتلا دوسلا درع اذإ : لاق املف :ورمع نب مصاع لاق

 -: راصنألا حدمي ملسأ نأ دعب لاقف ءراصنألا رشعم
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 راصنألا حلاص نم بتقم يف لزيالف ةايحلا مرك هرس نم

 رايخألا ينب ومه رايخلا نإ رباك نع ًارباك مراكملا اوثرو

 راطخلا انقلابو يفرشملاب مهنايدأ نع سانلا نيدئاذلا

 رافكلا ةنتفو جايهلا موي مهيبنل مهسوفن نيعئابلاو

 راصبإلا ةليلك ريغ رمجلاك ةرمحم نيعأب نيرظانلاو

 راركو قناعت موي توملل مهيبنل مهسوفن نيلذابلاو

 رافكلا نم اوقلع نم ءامدب مهل ًاكُسُت هنوري , نورهطتي

 ىراقم نيلزانلا نيقراطلل مهنإف موجنلا توخ اذإ موق
 ناي

 ا



 : كوبت ةوزغ يف

 ‹ دالبلا نم بدجو . سانلا نم ةرسع نامز ىف تناك : قحسإ نبا لاق

 سانلل اهالَج هنإف ءاهنم ناك ام الإ . اهريغب ىّرَو الإ ةوزغ يف جرخي امل

 . نامزلا ةدشو « ةقّشلا دعبل

 يب دالج ين كل لغز سبق نب دلل ترا يف وعوس مويا اذ لاقف

 هنأ يموق فرع دقف ؛ ت ينتفت الو يل نذأت وأ « هللا لوسر اي : لاقف «؟رفصألا

 يلي اف تارو سلخ یوی اا تع هكا لجر نم ام

 نّممَهْنِمَو## : تلزن هيفف «كل تنذأ دق» : لاقف .ربصأ ال نأ ءرفصألا

 . (١)ةيآلا ¢ يتلو ل ندَقآ لوف

 : لزنف < رحلا يف ذ اورفنت ال : ضعبل مهضعب « نيقفانملا نم موق لاقو

 . (")ةيآلا « اًرَحُدَسَ ا 3%

 ءاهسالحأب ريعب ةئامثالث نامثع 0 ا اعلا لهأ

 انيع رانيد فلأو , اهتدعو

 ال» : لاقف . لك هللا لوسر نولمحتسي - ةعبس مهو" نوءاكبلا ءاجو

 . ةبوتلا ةروس نم 59 ةيآ )١(

 . ةبوتلا ةروس نم ۸١ ةيآلا نم (۲)
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 اودجي ال نأ ًانزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوت «هيلع مكلمحأ ام دجأ

 . نوقفني ام

 ترمأ كنإ مهللا» : لاق مث . ىكبو ليللا نم ىلصف « ديزي نب ةبلُع ماقو

 ملو ‹ كلوسر عم هب ىوقتأ ام يدنع لعجت مل مث « هيف تبّعَرو « داهجلاب

 لكب ملسم لك ىلع قدصتأ ينإو « هيلع ينلمحي ام كلوسر دي يف لعجت
 . سانلا عم حبصأ مث ء. ضرع وأ دسج وأ « لام نم : اهيف ينباصأ ةملظم

 نيأ : لاق مث . دحأ مقي ملف ؟ةليللا هذه قدصتملا نيأ غلي يبنلا لاقف

 سفن يذلاوف ءرشبأ : هلي لاقف « هربخأف هيلإ ماقف . مقي ملف ؟قدصتملا

 . «ةلبقتملا ةاكزلا يف تبتك دقل « هديب دمحم

 . مهرذعي ملف « مهل نذؤيل بارعألا نم نورذَعُلا ءاجو

 راس املف . يراصنألا ةملسم نب دمحم ةنيدملا ىلع فلختساو

 نم رفن فلختو . هعم ناك نمو يبأ نب هللا دبع فلخت « وَ هللا لوسر
 لالهو . كلام نب بعك- ةثالثلا مهنم « بايترا الو كش ريغ نم نيملسملا

 . هاقحل مث ...رذ وبأو « يملاسلا ةمثيخ وبأو -عيبرلا نب ةرارمو . ةيمأ نبا

 فالآ ةرشع ليخلاو « سانلا نم ًافلأ نيثالث يف قلي هللا لوسر اهدهشو

 . صمحب ذئموي لقرهو « ةالصلا رصقي ةليل نيرشع اهب ماقأو . سرف

 لاقف . هلهأ ىلع ًايلع فلح « قي هللا لوسر جرح الو : قحسإ نبا لاق
 هب قحلو هحالس ذخأف ء هنم ًاففختو « هل ًالاقثتسا الإ هفلخ ام : نوقفانملا

 « الاقثتسا الإ ينتفلخ ام كنأ : نوقفانملا معز : هللا يبن اي : لاقف « فّرجلاب

 يلهأ يف ينفلخاف عجراف « يئارو تكرت امل كتفلخ ينكلو « اوبذك» : لاقف

 يبن ال هنأ الإ ؟ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت ال وأ , كلهأو
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 , عجرف «يدعب

 قلي هللا لوسر راس ام دعب ءراح موي يف هلهأ ىلإ ةمثيخ وبأ لخدو
 ةدحاو لك تّشَر دق , طئاح يف امهل نيشيرع يف هل نيتأرما دجوف « ًامايأ

 باب ىلع ماق لخد املف . ًاماعط هل تأيهو « ءام هل تدّربو  اهشيرع امهنم

 حبرلاو حّضلا يف هللا لوسر : لاقف . اتعنص امو هيتأرما ىلإ رظنف « شيرعلا

 اذه ام ؟ءانسح ةأرماو ءأيهم ماعطو « دراب لظ يف ةمثيخ وبأو «رحلاو

 قحلأ ىتح امكنم ةدحاو شيرع لخدأ ال هللاو : لاق مث . فّصّنلاب

 جرخ مث « هلحتراف هحضان مق مث . اتلعفف « ًاداز يل ائّيَهَف . لك

 . كوبت لزن نيح غلي هللا لوسر كردأ ىتح

 , اقفارتف قيرطلا يف « ةمثيخ ابأ كردأ يحمجلا بهو نب ريمع ناك دقو

 نأ كيلع الف . ًابنذ يل نإ : هل ةمشيخ وبأ لاق « كوبت نم اوند اذإ ىتح

 نم اند اذإ ىتح .لعفف « قلي هللا لوسر يتآ ىتح ينع فلختت

 لاقف .لبقم قيرطلا ىلع بكار اذه :سانلا لاق « ِةِلَي هللا لوسر

 وبأ هللاو وه « هللاو وه « هللا لوسر اي : اولاق «ةمثيخ ابأ نك» : غي هللا لوسر

 اي كل ىلوأ» : هل لاقف . غلي هللا لوسر ىلع ملسف لبقأ خانأ املف . ةمثيخ

 . هل اعدو « ًاريخ هل لاقف « ربخلا هربخأف «ةمثيخ ابأ

 هللا لوسرب

 ال» : لاق -دومث رايد نم- رجحلاب ّرَم امل « ول هللا لوسر ناك دقو

 اونوكت مل نإف , نيكاب اونوكت نأ الإ « نيبذعملا موقلا ءالؤه ىلع اولخدت
 اوبرشت ال» : لاقو «مهباصأ ام لثم مكبيصي ال « مهيلع اولخدت الف نيكاب

 هومتنجع نيجع نم ناك امو ةالصلل هنم اوأضوتت الو .ًائيش اهئام نم
 نم اوقتسي نأو « ءاملا اوقرهي نأ مهرمأو « ًائيش هنم اولكأت الو لبإلا هوفلعأف
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 . «ةقانلا اهدرت تناك ىتلا رئبلا

 انمدق ىتح انقلطنا» : لاق يدعاسلا ديمح يبأ نع ملسم حيحص يفو

 مقي الف . ةديدش حير ةليللا مكيلع بهس : هلي هللا لوسر لاقف . كوبت

 ماقف ء ةديدش حير تبهف . هلاقع دشيلف ريعب هل ناك نمف . مكنم دحأ

 . «ءيط يلبجب هتقلأ ىتح حيرلا هتلمحف . لجر

 لوسر ىلإ كلذ اوكشف . مهعم ءام الو سانلا حبصأو : قاحسإ نبا لاق

 سانلا ىوترا ىتح ترطمأف . ةباحس هللا لسرأف . هللا اعدف « هِي هللا

 . ءاملا نم مهتجاح اولمتحاو

 « نالف فلخت : نولوقي اولعج قيرطلا ضعبب ناك اذإ ىتح راس مث

 دقف كلذ ريغ كي نإو « مكب هللا هقحليسف ريخ هيف كي نإف « هوعد» : لوقيف

 . «هنم هللا مكحارأ

 مث « هرهظ ىلع هعاتم ذخأ هيلع أطبأ اًملف . هريعب رذ يبأ ىلع مولتو

 اي : لاقف نيملسملا نم رظان رظنف . هلزانم ضعب يف لي هللا لوسر لزنو
 نك» : هلي هللا لوسر لاقف . قيرطلا ىلع ىشمي لجرلا اذه نإ « هللا لوسر

 هللا محر» : لاقف . رذ وبأ هللاو وه « هللا لوسر اي : اولاق . هولمأت املف «رذ اأ

 . (هدحو ثعبيو ‹ هدحو توميو ‹ هدحو ىشمي .رذ ابأ

 « تيكب ةافولا رذ ابأ ترضح امل» تلاق رذ مأ نع نابح نبا حيحص يفو

 ‹ ضرألا نم ةالفب تومت تنأو « يكبأ ال يل امو : تلقف ؟كيكبي ام : لاقف

 يرشبأ : لاقف ؟كبيغت ىف یل نادي الو . انفك كعسي بوث يدنع سيلو

 نتوميل : -مهيف انأو- رفنل لوقي ولي هللا لوسر تعمس ينإف « يكبت الو
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 نم سيلو . نيملسملا نم ةباصع هدهشي ‹ ضرألا نم ةالفب مكنم لجر
 هللا وف ء لجرلا كلذ انأف « ةعامجو ةيرق يف تام دقو الإ دحأ رفنلا كئلوأ

 ءرصبتأ بيثكلا ىلإ دتشأ تنكف . قيرطلا يرصبأف . تبذك الو تبذك ام

 تاک ( لاخر ىلع لاجوب انأ ذ[+ كلالك وهو انآ انيبق . هيضرماف عجرا مت
 ىتح ىلإ اوعرسأف . مهيلإ ترشأف : تلاق « مهلحاور مهب بخت « مخرلا

 تومي نيملسملا نم ؤرما : تلق ؟كلام « هللا ةمأ اي : اولاقف . ّىلع اوفقو

 ؟ غي هللا لوسر بحاص : اولاق ءرذ وبأ : تلق ؟وه نم : اولاق . هنونفكت

 لاقف . هيلع اولخد ىتح هيلإ اوعرسأو ‹ مهتاهمأو مهئابآب هو دفف « معن : تلق

 هنإو : لاق مث -ثيدحلا ركذو- قلي هللا لوسر تعمس ينإف « اورشبأ : مهل

 وه بوث يف الإ نفكأ مل يتأرمالو يل ًانفك ينعسي بوث يدنع ناك ول
 وأ ًاريمأ ناك مكنم لجر يننفكي ال نأ هللا مكدشنأ ينإف . اهل وأ ٠ يل

 ضعب فراق دقو الإ دحأ رفنلا كئلوأ نم سيلو . ًابيقن وأ ًاديرب وأ ء ًافيرع

 يفو . اذه يئادر يف كنفكأ انأ « مع اي : لاق ءراصنألا نم ىتف الإ لاق ام

 ‹ يراصنألا هنفكف « يننفكت تنأف : لاق ء يمأ لزغ نم يتبيع يف نيبوث

 . «نامُي مهلك رفن يف هونفدو هيلع اوماقأو

 هاطعأو هحلاصف « ةلّيأ بحاص هاتأ . كوبت ىلإ قلي هللا لوسر ىهتنا الو

 وهف . ًاباتك مهل بتكو « ةيزجلا هوطعأف . حّرْذأو ابرج لهأ هاتأو « ةيزجلا

 هدجت كنإ» : دلاخل لاقو « ةمود رديكأ ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعب مث
 ةليل يف نيعلا رظنمب هنصح نم ناك اذإ ىتح « دلاخ جرخف «رقبلا ديصي

 تلاقف . رصقلا باب اهنورقب كح رقبلا تنابف -هل حطس ىلع وهو- ةرمقم
 لثم كرتي نمف : تلاق . هللاو ال : لاق ؟طق اذه لثم تيأر له : هتأرما هل

 تا



 لهأ نم رفن هعم بكرو « هل جرسأف هسرفب رمأف لزن مث . دحأ ال : لاق ؟هذه

 . هاخأ اولتقو هتذخأف ‹ هلي هللا لوسر ليخ مهتقلت ءاوجرخ املف . هتيب

 , ةيزجلا ىلع هحلاصو . همد هل نقحف « كي هللا لوسر ىلع دلاخ هب مدقو

 . هتيرق ىلإ عجرف . هليبس ىّلخ مث
 مث . ةليل ةرشع عضب كوبتب غي هللا لوسر ماقأف : قحسإ نبا لاق

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ينثدحو :لاق . ةنيدمل ىلإ فرصنا

 انأو « ليللا فوج نم تمق» : لاق ء ثدحي ناك دوعسم نبا نأ : يميمتلا

 ءركسعلا ةيحان يف ران نم ةلعش تيأرف . كوبت ةوزغ يف دي هللا لوسر عم

 وذ هللا دبع اذإو . رمعو ركب وبأو هدي هللا لوسر اذإف . اهيلإ رظنأ اهتعبتاف
 اورفح دق مه اذإو ‹ تام دق ينزملا -دوسألا ءاسكلا داجبلاو- نيداجبلا

 : لوقي وهو . هيلإ هنايّل دُي ءرمعو ركب وبأو « هترفح يف هِي هللا لوسرو « هل
 دق ينإ مهللا : لاق « هّقشل هأيه املف . هيلإ هايلدأف . امكاخأ ّيلإ ايلذأ

 ينتيل اي» : دوعسم نب هللا دبع لوقي : لاق «هنع ضراف « هنع ًايضار تيسمأ

 . «ةرفحلا بحاص تنك

 . ةعاس ةنيدملا نيبو هنيب ناك ىتح . كوبت نم غلي هللا لوسر لبقأو

 اي : اولاقف -كوبت ىلإ زهجتي وهو- هوتأ رارضلا دجسم باحصأ ناكو

 انإو . ةريطملا ةليللاو , ةجاحلاو ةّلعلا يذل ًادجسم انينب انإ « هللا لوسر

 هللا ءاش نإ انمدق ولو ءرفس حانج ىلع ينإ» : لاقف . هيف يلصت نأ بحن

 . «مكانيتأل

 نب كلام اعدق ءامسلا قم دجيملا ربح هاج تاوأ يلب لز امل
 ء هلهأ ملاظلا دجسملا اذه ىلإ اقلطنا» : لاقف . يدع نب نعمو مشخأدلا
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 مهو- فوع نب ملاس ينب ايتأ ىتح نيعرسم اجرخف «هاقرحو « هامدهاف

 نم رانب كيلإ جرخأ ىتح ينرظنأ نعمل لاقف -مشخدلا نب كلام طهر

 اجرخ مث ًاران هيف لعشأف لخنلا نم ًافعس ذخأف هلهأ ىلإ لخدف يلهأ

 : هناحبس هللا لزنأو ‹ هامدهو هاقرحف ‹ هلهأ هيفو « هالخد ىتح نا دتشی

 وك م هو اس ساس ےک ساس هاو 2 2

 : هلوق ىلإ «َتينِمْؤَمْلا باقر ْفَتو رق ڪو اار ضا دجسم اودا یاو

 . ( 04 كيل ەلاو »

 لاقف ءًادجسم اونتبا راصنألا نم سانأ مه : ةيآلا يف سابع نبا لاق
 نمو ةوق نم متعطتسا ام اودعتساو « مك دجسم اونبا : قسافلا رماع وبأ مهل

 جرخأف ‹ مورلا نم دنجب تأف ء مورلا كلم رصيق ىلإ بهاذ ىنإف : حالس

 دق انإ : اولاقف . غلي ىبنلا اوتأ : هئانب نم اوغرف املف . هباحصأو ًادمحم

 نةم هن ْلاَرَياَل $ : هلوق ىلإ 4 اًدَبآِيِفمُشَتاَل :  لجو زع
 . توملاب ينعي 4 هبل عطقتنأ الإ 8 كشلا ينعي 4 مهبول 3 رب م ع 5 لا عع

 ءاسنلاو « هيقلتل سانلا جرخ .ةنيدملا نم لي هللا لوسر اند الو

 : نلقي دئالولاو نايبصلاو

 عادولا تاتينث نم انيلع ردبلا علط

 عاد للاعدام انيلع ركشلا بجو

 هللا لزنأو . هسفنب لي هللا لوسر اهازغ ةوزغ رخآ كوبت ةوزغ تناكو

 . ةءارب ةروس اهيف

 )١( تايآلا ۱١۷-٠٠١ ةبوتلا ةروس نم .
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 رئارس نم تفشك امل «ةرثعبملا» هدعبو هي يبنلا نامز يف ىمست تناكو

 مهبولق ايابخو نيقفانملا

 « عيبرلا نب ةرارمو « كلام نب بعك فت ةصق تناك : كوبت ةوزغ يفو

 فلختلا يف رذع مهل نكي ملو . ًاردب اودهش نمي . يفقاولا ةيمأ نب لالهو

 نورذعملا ءاج « ةنيدملا ىلإ هي هللا لوسر داع املف . غلي هللا لوسر نع

 مهنم لبقف . نيروذعم اوناك مهنأ نوفلحي « نيقفانملا نم بارعألا نم

 ىف هللا لزنأ ىتح هيبحاصو كلام نب بعك أجرأو « غلي هللا لوسر
- 

 يَا لَهَا اتد » : -نينمؤملا رايخ نم اوناكو- مهتبوت يفو مهنأش ل دو
 داحامرَعبأ نوور ة اسم كبت يذلا اصتألاو تيوتا

 ٍةَحلَتل الع 0 وت وور مهيد هلع تارک رهن ٍقِرَف بوق م عيري

 نم مهرهطيو مهصحميل مهتبوت رخأو هللا مهفلخ (')نيتيآلا اوف حيل
 . نيقداصلا نم اوناك مهنأل . مهرخأت بنذ

 : هللا لوسر ىلإ برعلا دوفو
 دابكأ هيلإ تبرض . فيقث تملسأو ‹ كوبت نم قلي هللا لوسر غرف الو

 ةنس ىمست تناكو . عست ةنس يف . هجو لك نم برعلا دوفو لمحت « لبإلا
 . دوفولا

 نم يحلا اذه رم مالسإلاب صبرت برعلا تناك امنإو : قحسإ نبا لاق
 . كلو هللا لوسر ّرمَأو « شيرق

 « مرحلاو تيبلا لهأو . مهتادهو سانلا مامإ اوناك ًاشيرق نأ : كلذو
 تناكو . كلذ نوركني ال برعلا ةداقو  مالسلا هيلع ليعامسإ دلو حيرصو

 )١( ناتيآلا  ۱۱۸١1١۷ةبوتلا ةروس نم .
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 تنادو ‹ ةكم تحتتفا املف . هي هللا لوسر برحل تبصن ىتلا ىه شيرق

 الو . هلي هللا لوسر برحب مهل ةقاط ال نأ : برعلا تفرع . شيرق هل

 رصن ءاَجاَذِإ » : ىلاعت لاق امك . اجاوفأ هللا نيد يف اولخدف « هتوادع

 دمحم چ امو لآني ف توخ دی سالا تيا ارو چ حملا هَل
 أذ ن

 . ()4 ابا E او ر

 : ميت ينب دفو

 ‹ ميت ينب نم فارشأ يف ‹ يميمتلا بجاح نب دراطع هيلع مدقف

 يرازفلا نصح نب ةنييع ةيرس مهتذخأ نيذلا « ميت ينب ىرسأ يف اوءاج

 ىدحإو ءالجر رشع دحأ ذخأ دق ةنييع ناكو . ةنسلا هذه نم مرحلا يف

 ميت ينب ءاسؤر مدقف . ةنيدملا ىلإ مهقاسو . ايبص نيثالثو « ةأرما نيرشعو

 تارُجحلا ءارو نم وَ هللا لوسر اودان « دجسملا اولخد املف . مهيف

 هللا لزنأف . قلي هللا لوسر كلذ ىذآف . انيلإ جرخا نأ -هتيب يف وهو-
 >< رس دكا هس بد » و صا ر و م

 7 او ۾ تولقعيال مهر اڪ هرڪا ترج ءارو نم كتو داب بلان » : مهيف

 O ةيمك قو ا ناک مل جر فحوص

 : لاق . انبيطخو انرعاشل ٌنَذئاَف « كرخافنل انتج : اولاق مهيلإ جرخ املف

 نب تباثل وَ هللا لوسر لاقف . بطخف . دراطع ماقف «مكبيطخل تنذأ»

 ماقو . هباجأو بطخف تباث ماقف «لجرلا بجأف « مق» : ساّمش نب سيق

 عّيبلا بّصنُت انيفو كولملا انم انلداعي يح الف « ماركلا نحن

 .رصنلا ةروس )١(
 . تارجحلا ةروس نم ه « ٤ ناتيآلا (۲)
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 عبتُي زعلا لضفو ‹ باهتلا دنع ومهلك دايجألا نم انْرَسِق مكو

 انمعطم طحقلا دنع معطُي نحنو

 (*)عزقلا سنؤي مل اذإ ءاوشلا نم

 -: لاق نأ ىلإ

 و

 عفترن رخفلا دنع كلذك انإ دحأ انل ىبأي الو  انيبأ انإ
 ع

 < هللا لوسر لاقف . اهركذ تايبأ ىف ألي

 : لاقف , ماقف

 «لجرلا بجأف . مق» : ناسحل ي

 مهتوخإو رهف نم بئاوذلا نإ

 هتريرس تناك نم لك اهب ىضري

 عنطصي ريخلا لكو « هلإلا ىوقت
 ومهو دع اورض اوبراح اذإ موق

 اوعفن مهعايشأ يف عفنلا اولواح وأ

 ةثادحم « ريغ مهنم كلت « ةيجس

 عدبلا اهرش -ملعاف- قئالخلا نإ

 ومهدعب نوقابس سانلا يف ناك نإ

 عبت مهقبس ىندأل قبس لكف

 . ةقرفتملا باحسلا عطق -كيرحتلاب- ةعزق عمج عزقلا (*)

 5ك



 : لاق نأ ىلإ

 عبط عمطم نم ومهّسَمَي الو ومهلضفب راج ىلع نولخبي ال
 لَه الو روُخ الف اوبيصأ نإو ومهودع اولان اذإ نورخفي ال

 اوعشخ اهرفاظأ نم فناعزلاذإ اهبلاخم انتلان برحلا اذإ ومسن

 : لاق نأ ىلإ

 عيشلاو ءاوهألا تقرفت اذإ مهتعيش هللا لوسر موقب مركأ

 هرزاوو « بلق يتح دم مهل ىدهأ

 عنص كئاح ناسل :بحأ اميف

 -: ًاضيأ ناقربزلا لاقو

 انلضف سانلا ملعي اميك كانيتأ

 مساوملا راضتحا دنع اولفتحا اذإ

 نطوم لك يف سانلا كولم انإف
 (*)مرا دك زاجحلا ضرأ يف سيل نو

 اوختنا اذإ نيملعملا دوذن انإو

 مخافتملا دّيغألا سأر برضنو

 ةراغ لك يف (*)عابرملا انل نأو

 مل ولو « عاطملا سيئرلاو ديسلا هذخأي ناك . ةمينغلا نم نوذخأي ام عبر : عابرملا (#)

 . ةعقولا رضحي

5 ۷ - 



 -: هنع هللا يضر تباث نب ناسح هباجأف

 ىدنلاو دوعلا ددؤسلا الإ دجما له

 ؟مئاظعلا لامتحاو . كولملا هاجو

 ادمحم يبنلا انيوآو انرصن

 مغارو دعم نم ضار فنا ىلع

 : لاق نأ ىلإ

 اوعباتت ىتح سانلا انبرض نحنو
 مراوصلا تافهرملاب هنيد ىلع

 اهميظع شيرق نم انْدَلَو نحنو

 مشاه لآ نم ريخلا يبن اندلو

 مكرخف نإ . اورخفت ال « مراد ينب

 مراكملا ركذ دنع الابو دوعي

 متنأو ؟نورخفت انيلع « متلبه

 مداخو رّْئظ نيب ام . لوخ انل

 مكئامد نقحل متئج ومتنك نإف
 مساقملا يف اومسقت نأ : مكلاومأو

 اوملسأو .ًادن هلل اولعجت الف

 مجاعألا يزك ًاَيز اوسبلت الو

 . ىتؤمل لجرلا اذه نإ : سباح نب عرقألا لاق .ناسح غرف املف
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 ىلحأ مهتاوصألو « انرعاش نم رعشأ هرعاشلو « انبيطخ نم بطخأ هبيطَخل
 نسحأف . لي هللا لوسر مهزّوَجو ءاوملسأ موقلا غرف املف . انتاوصأ نم

 . مهزئاوج

 : ءيط دفو

 -مهديس وهو- ليخلا ديز مهيف « ءيط دفو و هللا لوسر ىلع مدقو
 . مهمالسإ نسحو اوملسأف مالسإلا قلي هللا لوسر مهيلع ضرعف

 نم مهنأ ال نم ينثدح امك- غلي هللا لوسر لاقو : قاحسإ نبا لاق

 هتيأر الإ « ينءاج مث ‹ لضفب برعلا نم لجر يل ركُذ ام» -ءيط لاجر

 . «هيف ام لك غلبي مل هنإف . ليخلا ديز الإ ء هيف لاقي ام نود

 ‹ هعم نيضرأو «اديف» هعطقأو «ريخلا ديز» للك هللا لوسر هامس مث

 ىلإ ىهتنا املف ‹ هموق ىلإ اعجار هدنع نم جرخف . اباتك كلذب هل بتكو
 تدمعف . تامف اهب ىمحلا هتباصأ -«ةدرف» هل لاقي- دجن هايم نم ءام

 ‹ لي هللا لوسر اهب هل عطقأ يتلا بتكلا نم هعم ناك ام ىلإ هتأرما

 .رانلاب اهتقرحف

 : سيقلا دبع دفو

 ناكو . سيقلا دبع دفو يف يدبعلا دوراجلا « وج هللا لوسر ىلع مدقو

 ‹ كنيدل ينيد كرات ينإو . ينيد ىلع ينإ « هللا لوسر اي : لاقف « ًاينارصن

 هيلإ كوعدأ يذلا نإ ‹ كلذل نماض انأ . معن» : لاق ؟هيف اب يل نمضتف

 مالسإلا نَّسَح ناكف . هباحصأ ملسأو ملسأف «هيلع تنك يذلا نم ريخ

 «جشألا» دفولا يف ناكو . ةدرلا كردأ دقو « كله ىتح « هنيد يف ًابلص

 «ملحلا : هللا امهبحي نيتلصخل كيف نإ» : قلي هللا لوسر هل لاق يذلا
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 . «ةانألاو

 ىلإ -ةكم حتف لبق- يمرضحلا نب ءالعلا ثعب ِكِي هللا لوسر ناك دقو

 لوسر دعب كله مث . همالسإ نسحو ملسأف , يدبَعلا ىّواس نب رذنملا
 ىلع غلي لوسرلا ريمأ هدنع ءالعلاو . نيرحبلا لهأ ةدر لبق « كلي هللا
 . نيرحبلا

 : ةمليسم مهيف « ةفينح ينب دفو

 «باذكلا ةمليسم مهيف « ةفينح ينب دفو لل هللا لوسر ىلع مدقو

 اي : اولاقف « هناكم اوركذ اوملسأ املف ‹ مهلاحر يف ةمليسم اوفلخو هوتأف

 ام لثمب هل رمأف . انل اهظفحي انلاحر يف انل ًابحاص انفلخ دق انإ هللا لوسر

 ةعيض هظفحل ينعي «ًاناكم مكرشب سيل هنإ امأ» : لاقو ‹ موقلل هب رمأ

 : لاقو .أبنتو هللا ودع دترا , ةماميلا ىلإ اوهتنا املف اوفرصنا مث . هباحصأ

 سيل هنإ امأ» : مكل لقي ملأ : دفولل لاقو . هعم رمألا يف تكرشأ ينإ

 مث . هعم رمألا يف تكرشأ ينأ ملعي ناك امل الإ كاذ ام «؟اناكم مكرشب

 دهشي كلذ عم وهو ‹ نآرقلل ةاهاضم « تاعجسلا مهل عجسي لعج

 . ةوبنلاب هلي هللا لوسرل

 ء هللا لوسر دمحم ىلإ هللا لوسر ةمليسم نم : لَو هللا لوسرل بتكو
 شيرقلو ضرألا فصن انل نإو . كعم رمألا يف تكرشأ ينإف . دعب امأ

 . نولدعي ال موق ًاشيرق نكلو « اهفصن
 دمحم نم» : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ بتكف

 , دعب امأ . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا « باذكلا ةمليسم ىلإ « هللا لوسر

 . «نيقتملل ةبقاعلاو ‹ هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإف
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 امك لوقن : الاقف ؟امتنأ نالوقت ام : هباتكب ايتأ نيذلا نيلجرلل لاقو

 كلذو «امكباقر تبرضل « لتقت ال لسرلا نأ الول « هللاو امأ» : لاقف . لاق

 : سانلاب ركب ىبأ ةجح

 اذو الاوشو ناضمر ةيقب- كوبت نم هعوجر دعب هِي هللا لوسر ماقأ مث
 سانلل ميقيل جحلا ىلع ًاريمأ هنع هللا يضر ركب ابأ ثعب مث- ةدعقلا

 يف ركب وبأ جرخف . مهجح نم مهلزانمو مهنيد ىلع كرشلا لهأو . مهجح

 اهدلق . ةندب نيرشعب قدي هللا لوسر هعم ثعبو . ةنيدملا نم ةئامثالث

 نيبو لي هللا لوسر نيب ام ضقن يف ةءارب ةروس تلزن مث . هديب اهرعشأو

 ىلع بلاط يبأ نب يلع اهب لسرأف . هيلع اوناك يذلا دهعلا نم نيكرشملا

 . هدهع دهع يذ لك ىلإ ذبنيو . سانلا ىلع ةءارب أرقيل , ءابضعلا هتقان
 ناك املف «رومأم لب : ىلع لاقف ؟رومأم وأ ريمأ» : هل لاق ركب ابأ ىقل املف

 ةنجلا لخدي ال « سانلا اهيأ اي» : لاقف . بلاط يبأ نب يلع ماق رحنلا موي

 هل ناك نمو . نايرع تيبلاب فوطي الو , كرشم ماعلا دعب جحي الو « رفاك

 . (*)«هتدم ىلإ وهف هلك هللا لوسر دنع دهع

 مل : سانلاب جحيل هنع هللا يضر ركب ابأ ثعبو . هجح كي هللا لوسر رخأ افنإو (#)

 مهفاوطو « جحلا رعاشم يف مهكرشب مهنالعإلو ‹ ةقسافلا ةيلهاجلا نم برعلا هيلع تناك

 ةجح يف ويب هلوق ليلدب « هتاقيم ريغ يف جحلا هب عقي ناك يذلا مهئاسنإو « ةارع تيبلاب

 تناك ةندهلا نإ مث «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ» عادولا

 يف ًاببس كلذ لك ناكف . نيكرشملا نم مهريغو شيرق نيبو هللا لوسر نيب ةمئاق لازت ال
 دق تيبلا نأ مهملعأو . مهدهع مهيلإ ذبنف . ةءارب تلزن ىتح . هجح غي هللا لوسر ريخأت

 . نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب

 ا -



 : عادولا ةجح

 زاهجلاب سانلا رمأو , جحلل ِةِي هللا لوسر زهجت « ةدعقلا وذ لخد املف

 جرخو . اهنم ًابيرقو ةنيدملا لوح ناك نم هعم جرخف . هوقلي نأ مهرمأو . هل

 ‹ ةكم يفو « قيرطلا يف هوقل ىتح ةديعبلاو ةبيرقلا لئابقلا نم نوملسملا

 ا و منا لها ا ن نما يلع هاتف ا قنا رو

 . عادولا

 ىضمف . رشع ةنس رخآ يف ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل اهل جرخف
 ناس مهملعو , مهكسانم سانلا ىرأف . يدهلا هعم قاسو « لي هللا لوسر

 ينع اوذخ سانلا اهيأ» مهيلع رركيو مهل لوقي ويب وهو .مهجح
 . «اذه مكماع دعب ينوقلت ال مكلعلف . مككسانم

 هللا دمحف» : نّيب ام اهيف نيب يتلا هتبطخ سانلا بطخ ىنمب ناك الو

 ال يلعل « يردأ ال ينإف : يلوق اوعمسا : سانلا اهيأ : لاق مث . هيلع ىنثأو

 مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ « سانلا اهيأ . اذه يماع دعب مكاقلأ

 ابر : هعضأ ابر لوأو . عوضوم ابر لكو . مكبر اوقلت نأ ىلإ مارح مكيلع

 ةيلهاجلا يف مد لك نإو . هلك عوضوم هنإف . بلطملا دبع نب سابعلا
 ينإو . بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر مد : هعضأ مد لوأو « عوضوم

 نولوئسم متنأو « هللا باتك- اولضت مل هب متمصتعا نإ ام مكيف تكرت

 دي ل واو نسال

 -دهشا مهللا : لوقيو « مهيلإ اهبكنيو . ءامسلا ىلإ هعبصإ عفري لعجف

 98 «تارم ثالث
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 . (*)اهدعب جحي مل غلي هنأل «عادولا ةجح» ىمست ةجحلا هذه تناكو

 مرحناو ةجحلا يذ ةيقب لي ماقأف . ةنيدملا ىلإ عجر « هجح ىضقنا املف

 . رفصو

 . رفص رخآ يف هيف تام يذلا هعجو غي هللا لوسرب أدتبا مث

 : ءاقلبلا ىلإ ديز نب ةماسأ ثعب

 رمأ . ةرشع ىدحإ ةنس رفص نم نيقب لايل عبرأل نينثالا موي ناك الو

 نب ةماسأ اعد دغلا نم ناك املف . مورلا وزغل ؤيهتلاب سانلا هلي هللا لوسر

 ليخلا ئطوي نأو « ةثراح نب ديز هيبأ لتقم عضوم ىلإ ريسي نأ هرمأو . ديز
 ةماسأ عم بعوأو « سانلا زهجتف « نيطسلف ضرأ نم مورادلاو ءاقلبلا موخت

 .راصنألاو نورجاهملا

 -هعجو يف وهو- ةماسأ ثعب يف سانلا هِي هللا لوسر أطبتسا مث

 يف اولاق دق نوقفانملا ناكو- ربنملا ىلع سلج ىتح هسأر ًابصاع جرخف

 بضغف .راصنألاو نيرجاهملا ةلج ىلع ًاثدح ًامالغ رّمأ : ةماسأ ةرامإ

 هب أدب دق ناكو- هسأر ًابصاع جرخو .ًاديدش ًابضغ قلي هللا لوسر

 اوذفنأ « سانلا اهيأ : لاق مث , هيلع ىنثأو هللا دمحف» ربنملا دعصف -عجولا

 نإ هللا مأو . هيبأ ةرامإ يف متنعط دقف هترامإ يف متنعط نئلف « ةماسأ ثعب

 نمل هوبأ ناك نإو « ةرامإلل قيلخل هدعب نم هنبا نأو . ةرامإلل ًاقيلخ ناك

 . لزن مث «هدعب نم يلإ سانلا بحأ نمل اذه نإو . ىلإ سانلا بحأ

 مايأ هبطخ يف مالسإلا عئارش مهملعف . جحلا يف هل اوعمتجا نيملسملا نألو (*)

 . «اذه مكماع دعب ينوقلت ال مكلعل» لوقلا رركي ناك ذإ . اهيف مهعداوو « جحلا
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 جرخو . هعجو للك هللا لوسرب دتشاف . مهزاهج يف سانلا شمكناو

 هللا ام اورظنيل اوماقأف . سانلا هيلإ ماتتو « فرُجلاب ركسعف « هشيجب ةماسأ

 . هلي هلوسر يف ضاق ىلاعتو كرابت

 ‹ هو هللا لوسرب لقث امل» : لاق ةماسأ نع تثّدُح : قاحسإ نبا لاق

 دقو « هلي هللا لوسر ىلع تلخدف « ةنيدملا ىلإ يعم سانلا طبهو ْتْطَبَه

 فرعأ . يلع اهعضي مث ءامسلا ىلإ هدي عفري لعجو . ملكتي الف « تمّصأ

 . «ىل وعدي هنأ

 : لاق كِل هللا لوسر ىلوم ةبهُيَوُم يبأ نع تثّدُحو : قاحسإ نبا لاق
 نأ ترمأ دق « ةبهيوم ابأ اي : لاقف . ليللا فوج نم غلي هللا لوسر ينثعب»

 مهيلع فقو املف . هعم تقلطناف . يعم قلطناف « عيقبلا اذه لهأل رفغتسأ

 حبصأ اميف متحبصأ ام مكل نهيل ءرباقملا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاق

 ءاهالوأ اهارخأ عبتي ‹ ملظملا ليللا عطق لثم نتفلا تلبقأ . هيف سانلا

 حبتافم تيطعأ دق ينإ : لاقف ‹ يلع لبقأ مث . ىلوألا نم رش ةرخآلا

 . ةنجلاو ىبر ءاقل نيبو كلذ نيب تريخف .اهيف دلخلاو ايندلا نئازخ

 . ةنجلا مث  اهيف دّلخُتو ايندلا نئازخ حيتافم ذخف « يمأو تنأ يبأب : تلقف

 لهأل رفغتسا مث . ةنجلاو يبر ءاقل ترتخا دق . ةبهيوم ابأ اي. هللاو ال : لاق

 . «فرصنا مث « عيقبلا

 ىف ضّرَمُي نأ : نهنذأتساف هءاسن اعد « هب ٌرعتسا املف . هعجو هب أدبف

 . هل نذأف ء اهنع هللا ىضر ةشئاع تيب
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 ام دبعلا كلذ راتخاف «هدنع ام نيبو ايندلا نيب ادبع رّيخ هللا نإ : لاقف

 دبع نع هي هللا لوسر ربخي نأ : هئاكبل انبجعتف « ركب وبأ ىكبف « هللا دنع

 لاقف .انملعأ ركب وبأ ناكو .رّيخنا وه غلي هللا لوسر ناكف ارّيْخ

 ولو . ركب ابأ : هلامو هتبحص يف يلع سانلا ّْنَمأ نم نإ : قي هللا لوسر

 ةوخأ نكلو «ًاليلخ ركب ابأ تذختال -يبر ريغ- ًاليلخ ًاذختم تنك
 . «ركب يبأ باب الإ « دس الإ باب دجسملا يف نيقبي ال . هتدومو مالسإلا

 مهو ‹ راصنألل سلجم رم رکب ابأو سابع نبا نأ» : حيحصلا ىفو

 . اتم هلل هللا لوسر سلجم انركذ :اولاق ؟مكيكبي ام :الاقف . نوكبي

 هسأر ىلع بصع دقو ‹ جرخف . كلذب هربخأف . لي يبنلا ىلع لخدف

 ىنثأو « هللا دمحف -مويلا كلذ دعب هدعصي ملو- ربنملا دعصف . دري ةيشاحب

 اوضق دقو . يتبيعو يشرك مهنإف . اريخ راصنألاب مكيصوأ : لاق مث « هيلع
 نع اوزواجتو . مهنسحم نم اولبقاف . مهل يذلا يقبو . مهيلع يذلا

 . (مهتثيسم

 ضرم دتشا» :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع حيحصلا يفو

 اي : ةشئاع تلاق « سانلاب ّلَصُيَلَف ءركب ابأ اورم : لاقف « لَو هللا لوسر
 ترمأ ولف « سانلا عمسُي ال كماقم ماق اذإ « قيقر لجر هنإ « هللا لور

 ركب ابأ اورم : لاقف . تداعف ‹ سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم : لاق ؟رمع

 يف سانلاب ىلصف . لوسرلا هاتأف . فسوي بحاوص نكْنِإف « سانلاب لصيلف

 نع كلذ فّرِصُي نأ بحأ ىنأ الإ لوقأ ام هللاوو : تلاق . غلي ىبنلا ةايح

 . (ركب
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 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر توم

 هيف ضبُق يذلا نينثالا موي ناك» : لاق ء. سنأ ينثدح : يرهزلا لاق

 حتفو رتسلا عفرف حبصلا نولصي مهو « سانلا ىلإ جرخ « يب هللا لوسر
 نوملسملا داكف . ةشئاع باب ىلع ماقف . يلب هللا لوسر جرخف . بابلا

 نأ : مهيلإ راشأف -هنع اوجرفتو « هوأر نيح « هب ًاحرف- مهتالص يف نونتفي

 نم ىأر امل ءارورس هِي هللا لوسر مسبتو : لاق « مكتالص ىلع اوتبثا

 مث : لاق . ةعاسلا كلت ةئيه هنم نسحأ يؤر امو . مهتالص يف مهتئيه

 ركب وبأ جرخو . هعجو نم قرفأ دق هنأ نوري مهو « سانلا فرصناو « عجر

 كلذ نم ىحضلا دتشا نيح قلي هللا لوسر يفوتف . حنسلاب هلهأ ىلإ

 . «مويلا

 ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ينثدح يرهزلا لاق : قاحسإ نبا لاق

 نيقفانملا نم الاجر نإ :لاقف .رمع ماق لَ هللا لوسر يفوت ال» :لاق

 ‹ تام ام هللاو هلي هللا لوسر نإو , يفوت دق ب هللا لوسر نأ نومعزي

 هموق نع باغ دقف . نارمع نب ىسوم بهذ امك « هبر ىلإ بهذ دق هنكلو
w2 

 نعجريل هللاوو . تام ليق نأ دعب مهيلإ عجر مث «ةليل نيعبرأ

 لاجر يديأ نعطقيلف ‹ یسوم عجر امك ,2نيح دعب قلك هللا لوسر
 باب ىلع لزن ىتح « ركب وبأ لبقأو : لاق . تام دق هنأ اومعز مهلجرأو

 ‹ءيش ىلإ تفتلي ملف -سانلا ملكي رمعو- ربخلا هغلب نيح . دجسملا

 هللا لوسر ىلع لخد ىتح

 لبقأ مث . ههجو نع فشك ىتح لبقأف . ةربح درب هيلع ‹ تيبلا ةيحان يف

 دقف : كيلع هللا اهبتك يتلا ةتوملا امأ « يمأو تنأ يبأب : لاق مث هلّبقَف هيلع

 جرخو . ههجو ىلع دربلا در مث . ادبأ ةتوم اهدعب كبيصت نل مث ءاهتقذ

 ا

 نس
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 نأ الإ ىبأف . تصنأ ءرمع اي كلّسر ىلع : لاقف -سانلا ملكي رمعو-

 سانلا عمس املف . سانلا ىلع لبقأ تصني ال ركب وبأ هآر املف . ملكتي

 ىنثأو « ىلاعت هللا دمحف .رمع اوكرتو « هيلع اولبقأ ركب يبأ مالك

 دق ادمحم نإف .ًادمحم دبعي ناك نم هنإ « سانلا اهيأ : لاق مث . هيلع

 هذه الت مث : لاق . تومي ال يح هللا نإف ‹ ىلاعت هللا دبعي ناك نمو . تام
 و مس مد رک عار چ ووو م >2 عار ےل ورک یے رو رر 0

 متتلقنأَل وأ َتاَم نْيِإَفأ لسا هلق نم تلخ دق لوس رال إ دمحم امو # ؛ ةيآلا
 (ير للا ها ىِرَجَِيَسَو ایس هلآ طی نلف وی بقع لع باقي نمو ہک یلقعآ لع 2 هو 0و2 م 2س اقم عع كلر سس ل AS رر 6 م
 . (أ)ةيآلا

 وبأ اهالت ىتح « تلزن ةيآلا هذه نأ اوملعي مل سانلا نأكل هللا وف : لاق

 لاق . مههاوفأ يف يه امنإف « ركب يبأ نع سانلا اهذخأو : لاق « ذئموي ركب

 ترثعف . اهالت ركب ابأ تعمس نأ الإ وه ام هللا وف :رمع لاقف ةريره وبأ

 تفرعو « نالجر ينلمتحاف « يالجر ينلمحت ام . ضرألا ىلإ تعقو ىتح

 . «تام دق هللا لوسر نأ

 : ةفيقسلا ثيدح

 نب دعس ىلإ راصنألا نم ىحلا اذه زاحنا : هلي هللا لوسر ضبق املف

 نب ريبزلاو « بلاط ىبأ نب ىلع لزتعاو . ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ةدابع

 يبأ ىلإ نورجاهملا زاحناو . ةمطاف تيب يف هللا ديبع نب ةحلطو « ماوعلا

 يف ةدابع نب دعس عم راصنألا نم يحلا اذه نإ : لاقف ءرمعو ركب يبأ

 ء ةجاح نم سانلا رمأب مكل ناك نإف . هيلإ اوزاحنا دق ةدعاس ينب ةفيقس

 )١( ةيآ ٠٤٤ نارمع لآ ةروس نم .
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 نم ْعَرْفُي مل هتيب يف كلي هللا لوسرو . مهّرمأ مقافتي نأ لبق سانلا اوكردأف

 ىلإ انب قلطنا :ركب يبأل رمع لاقف . هّلهأ بابلا هنود قلغأ دق « هرمأ

 . هيلع مه ام رظنن ىتح « راصنألا نم ءالؤه انناوخإ

 ركب يبأ نب هللا دبع نأ : ةفيقسلا ثيدح نم ناكو : قحسإ نبا لاق

 ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا باهش نب دمحم نع ينثدح
 تنكو- فوع نب نمحرلا دبع ينربخأ : لاق سابع نبا نع دوعسم نبا
 عجرف : لاق -رمع اهجح ةجح رخآ يف رمع دنع وهو « هرظتنأ ىنمب هلزنم يف
 SS رمع دنع نم نمحرلا دبع
 يف كل له : لاقف نينمؤملا ريمأ ىتأ الجر تيأر ول : يل لاقف . نآرقلا

SS 

 مئاقل -هللا ءاش نإ- ينإ : لاقو ءرمع بضغف . ْتَمَنف َهَتَلَف الإ ركب يبأ

 مهرمأ مهوبصغي نأ نوديري نيذلا ءالؤه نم مهرذحمف . سانلا يف ةيشعلا

 سانلا عاعر عمجي مسوملا نإف .«لعفت ال تلقف :نمحرلا دبع لاق

 ينإو . سانلا يف موقت نيح كبف ىلع نوبلغي نيذلا مهنإو « مهئاغوغو
 الو اهوُعَي الو ءرّيَطُم لك كنع كئلوأ اهريطي ةلاقم لوقتف موقت نأ ىشخأ

 ةنسلا راد اهنإف . ةنيدملا مادقَت ىتح .ُلهْمأَف . اهعضاوم ىلع اهوعضي

 يعيف « ًانكمتم ةنيدملاب تلق ام لوقتف سانلا فارشأو هقفلا لهأب صلختو
 ءاش نإ- هللاو امأ : رمع لاقف . اهعضاوم ىلع اهوعضيو « كتلاقم هقفلا لهأ

 . ةنيدملاب هموقأ ماقم لوأ كلذب نموقأل -هللا

 موي ناك املف . ةجحلا يذ بقع يف ةنيدملا انمدقف : سابع نبا لاق

 ورمع نب ديز نب ديعس دجأف . سمشلا تلاز نيح حاورلا تلجع « ةعمجلا
 « هيتبكر ياتبكر ُسَمَت « هوذَح تسلجف ءربنملا نكر ىلإ ًاسلاج ليفُت نبا
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 . رمع جرخ نأ ْبشنأ ملف

 ذنم اهلقي مل ةلاقم ربنملا اذه ىلع ةعاسلا نلوقيل : ديعسل تلقف

 لقي مل امم لوقي نأ ىسع امو :لاقو . كلذ ديعس يلع ركنأف فلخُتْسا

 . ربنملا ىلع سلجف ؟هلبق

 « دعب امأ : لاق مث , هلهأ وه اب هللا ىلع ىنثأف « ماق « نذؤملا تكس املف

 يدي نيب اهلعل : يردأ الو . اهلوقأ نأ يل رف دق ةلاقم مكل لئاق ينإف

 نمو . هتلحار هب تهتنا ثيح اهب ثدحيلف اهاعوو اهلقَع نمف ؟يلجأ
 ثعب هللا نإ . يلع بذكي نأ دحأل ٌلحأ الف ءاهّيعي ال نأ يشخ

 ‹ مجرلا ةيآ : هيلع لزنأ امم ناكف « باتكلا هيلع لزنأو « قحلاب لي ادمحم

 ىشخأف هدعب انمجرو للك هللا لوس مجرو . اهانلقعو . اهانيعوو اهانأرقف

 باتك يف مجرلا ةيآ دجن ام هللاو : لئاق لوقي نأ -نامز سانلاب لاط نإ-

 قح هللا باتك يف مجرلا نإو . هللا اهلزنأ دق ةضيرف كرتب اولضيف « هللا

 ناك وأ « ةنيبلا تماق اذإ . ءاسنلاو لاجرلا نم . نصحأ اذإ « ىنز نم ىلع

 اوبغرت ال» : باتكلا نم أرقن اميف أرقن انك دق انإ مث . فارتعالا وأ لّبحلا

 نأ الإ «مكئابآ نع اوبغرت نأ -مكل رفك وأ- مكب رفك هنإف « مكئابآ نع

 « دبع انأ امنإف . مرم نبا ىسيع ىرْطَأ امك ينورطت ال» : لاق ذِي هللا لوسر
 رمع تام دق ول : لاق ًانالف نأ ينغلب دق هنإ مث «هلوسرو هللا دبع : اولوقف

 ركب يبأ ةعيب نإ : لوقي ٌؤرما نَرَتْغَي الف . ًانالف تعياب دقل باطخلا نبا

 . اهّرش ىقو هللا نأ الإ« كل ذك تناك دق هللاو اهنإو الأ- تمتف ةتلف تناك

 ريغ نع الجر عياب نمف . ركب يبأ لثم هيلإ قانعألا عطقنت نم مكيف سيلو
 هنإ . التقي نأ ةّرغت ءهعياب يذلا الو ءوه هل ةعيب ال هنإف . نيملسملا ةروشم

 ءانوفلاخ راصنألا نأ : - غلي ًادمحم هيبن هللا ىفوت نيح -انربخ نم ناك
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 يبأ نب يلع اتع فلختو . ةدعاس ينب ةفيقس يف مهفارشأب اوعمتجاف

 . ركب يبأ ىلإ نورجاهملا عمتجاو .امهعم نمو ماوعلا نب ريبزلاو بلاط

 ‹ مُهّمْؤَن انقلطناف . راصنألا ءالؤه انناوخإ ىلإ انب قلطنا : ركب يبأل تلقف

 الاقو . موقلا هيلع ألات ام انل اركذف . (*)ناحلاص نالجر مهنم انيقل ىتح

 نم ءالؤه انناوخإ ديرن :انلق ؟نيرجاهملا رشاعم اي نوديرت نيأ :انل

 . مكرمأ اوضقا « نيرجاهملا رشعم اي مهوبرقت الأ « مكيلع ال : الاقف . راصنألا
 . مهنيتأنل هللاو : تلق : لاق

 لجر مهينارهظ نيب اذإف . ةدعاس ينب ةفيقس يف مهانيتأ ىتح « انقلطناف

 : اولاق ؟هل ام : تلق . ةدابع نب دعس :اولاقف ؟اذه نم : تلقف . لمزم

 هل وه اب لجو زع هللا ىلع ىنثأف . مهبيطخ دهشت ءانسلج املف . عجو

 رشعم اي متنأو « مالسإلا ةبيتكو « هللا راصنأ نحنف « دعب امأ : لاق مث « لهأ

 نأ نوديري مه اذإو : لاق . مكموق نم ةفاد تْفَد دقو . انم طهر , نيرجاهملا

 .ّرمألا انوبصتغيو « انلصأ نم انوزاتحي

 ‹ ينتبجعأ دق ةلاقم يسفن يف ترّوَز دقو -ملكتأ نأ تدرأ تكس املف

 . دحلا ضعب هنم يرادأ تنكو . ركب ىبأ يدي نيب اهمدقأ نأ ديرأ

 وهو- ملكتف . هيصعأ نأ تهركف ءرمع اي كلسر ىلع : ركب وبأ لاقف

 نم ينتبجعأ ةملك نم كرت ام هللا وف -رقوأو ملحأو مكحأو ينم ملعأ ناك

 ميوع مهنم ءرملا معن» : هلك هللا لوسر هيف لاق يذلا وهو . ةدعاس نب ميوع : امه (#)

 ىلع سانلا ىكب نيح : لاق يذلا وهو « نالجعلا ينب وخأ « يدع نب نعمو «ةدعاس نبا

 لاقف- هدعب نتفن نأ ىشخن انإ . هلبق انتم انأ انددول : اولاقو -يفوت دقو- و هللا لوسر
 لتقو «ًايح هتقدص امك . ًاتيم هقدصأ ىتح . هلبق تم ىنأ بحأ ام هللاو ىنكل» : نعم

 . مهنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف ًاديهش ةماميلا موي نعم
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 . تكس ىتح . لضفأ وأ « هتهيدب يف اهلاق الإ يريوزت

 فرعت نلو . لهأ هل متنأف : ريخ نم مكيف متركذ امف « دعب امأ : لاقف

 . ًارادو ًابسن برعلا طسوأ مه . شيرق نم يحلا اذهل الإ رمألا اذه برعلا

 ذخأف . متئش امهيأ نآلا اوعيابف . نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر دقو

 اعيش هركأ ملف -اننيب سلاج وهو- حارجلا نب رماع ةديبع يبأ ديبو « يديب
 « مثإ ىلإ كلذ ينبرقي ال يقنع برضتف مدا نأ هللاو ناك , اهريغ لاق ام

 . ركب وبأ مهيف موق ىلع رّمَأتأ نأ نم ىلإ بحأ

 « ٍبَجَرمْلا اهُقْيَذُعو ُكَكَحملا اهلْيْذُج انأ : («اراصنألا نم لئاق لاقف : لاق

 . شيرق رشعم اي ريمأ مكنمو ريمأ انم

 . فالتخالا انيشخ ىتح ‹ تاوصألا تعفتراو « طغللا رثكف : لاق

 . نورجاهملا هعياب مث . هتعيابف ء اهطسبف . ركب ابأ اي كدي طُسسْبا : تلقف
 . ةدابع نب دعس ىلع انوزنو . راصنألا هعياب مث

 نب دعس هللا لتق : تلقف : لاق . ةدابع نب دعس متلتق : مهنم لئاق لاقف

 . ةدابع

 . ربنملا ىلع ركب وبأ سلج « غلا ناكو « ةفيقسلا يف ركب وبأ عيوب الو

 لاق مث . هلهأ وه اب هيلع ىنثأو « هللا دمحف ملكتف ركب يبأ لبق رمع ماقف

 يف اهتدجو امو تناك ام « ةلاقم سمألاب مكل تلق دق ينإ . سانلا اهيأ

 تنك دق ينكلو . هلي هللا لوسر ّيلإ هدهع ًادهع تناك الو . هللا باتك

 . هاضرأو هنع هللا يضر رذنملا نب بابحلا وه (#)
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 ىقبأ دق هللا نإو -انرخآ نوكي : لوقي- انرمأ رّبَدّيَس قلي هللا لوسر نأ ىرأ

 نا ا دا ت نزل, للي لورا ىذه ديا یک مكن

 لوسر بحاص- مكريخ ىلع مكعمج دق هللا نإ . هلوسر هل ىده

 ابأ سانلا عيابف . هوعيابف اوموقف -راغلا يف امه ذإ نينثا يناثو « قلي هللا

 . ةفيقسلا ةعيب دعب , ةماعلا ةعيبلا ركب

 وه يذلاب هيلع ىنثأو « هللا دمحف . هنع هللا يضر ركب وبأ ملكت مث

 تسلو . مكيلع تيَْلُو دق ينإف « سانلا اهيأ ءدعب امأ» : لاق مث . هلهأ

 ء ةنامأ قدصلا . ينومّوقف تأسأ نإو . ينونيعأف تنسحأ نإف « مكريخب

 ءاش نإ هقح هيلع حيرأ ىتح يدنع يوق مكيف فيعضلاو . ةنايخ بذكلاو

 موق عدي ال . هللا ءاش نإ ء هنم قحلا ذخآ ىتح ‹ فيعض مكيف يوقلاو . هللا

 طق موق يف جلا يقتل: لذلاب هللا مهبرض الإ هللا ليبس يف داهجلا

 هللا تيصع اذإف . هلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيطأ . ءالبلاب هللا مِهّمَع الإ

 . «مكيلع يل ةعاط الف « هلوسرو

 : ةدشارلا هتفالخو قيدصلا ركب يبأ ةليضف

 يضر ركب يبأل تلق : لاق مهنع هللا يضر -ةباحصلا دحأ- ةعيبر نعو

 ىلع رمأتأ نأ ينتيهن دقو « سانلا رمأ يلت نأ ىلع كلمح ام» : هنع هللا

 يفو («ة ةقرفلا دمحم ةمأ ىلع تيشخ ءآدب كلذ نم دجأ مل : لاق ؟نينثا

 ا دا رمال رك نإ رشم ااا

 بأرشا غلي هللا لوسر يفوت امل» : تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ام تايسارلا لابجلاب لزن ولف ,راصنألا تزاحناو « برعلا تدتراو « قافنلا

 . «اهلضفب يبأ راط الإ ةطقن يف اوفلتخا امف . اهضاهل يبأب لزن
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 نأ الول وه الإ هلإ ال يذلاو» : لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 : هل ليقف -ةثلاثلا لاق مث « ةيناثلا لاق مث- هللا دبع ام . فلختسا ركب ابأ

 ةئامعبس يف ديز نب ةماسأ هجو قلي هللا لوسر نإ : لاقف . ةريره ابأ اي ء هم

 . برعلا تدتراو « هللا لوسر ضبُق (*»بشُخ يذب لزن املف . ماشلا ىلإ

 دقو « مورلا ىلإ ءالؤه هجوت « ءالؤه در : اولاقف . ةباحصلا هيلإ عمتجاو

 تّرَج ول ءوه الإ هلإ ال يذلاو :لاقف ؟ةنيدملا لوح برعلا تدترا

 لوسر ههجو ًاشيج تددر ام < للي هللا لوسر جاوزأ لجرأب بالكلا
 نو ديري لئابقب رمي ال لعجف . ةماسأ هجوف . هدقع ءاول تللح الو « لكي هللا
 . مهدنع نم ءالؤه لثم جرخ ام «ةوق ءالؤهل نأ الول : اولاق الإ « دادترالا

 . نيملاس اوعجرو . مهومزهف « مورلا اوقلف . مورلا اوقلي ىتح مهعدن نكلو
 . دمحلا هللو . مالسإلا ىلع اوتبثف

 : اهنم هللا انذاعأ . ةدرلا ةصق

 , اهنع هراذنإو «هدعب ةنئاكلا نتفلاب هرابخإ قلي هللا لوسر نم مدقت دق

 . ةدرلا نع ةصاخ هرابخإو

 نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع حيحصلا يف ام : كلذ نم

 . بهذ نم نيراوس يدي يف تيأر مئان انأ انيب» : لاق قلي هللا لوسر

 . «ناجرخي نيباذك امهتلوأف اراطف . امهتخفنف . امهتهركف

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 قحلاب ربطصم ةفيلخ لتق نمو « يتوم نم :اجن دقف نهنم اجن نم ثالث»

 . «لاج دلا نمو . هيطعم

 : ةنيدملا نم ةليل ةريسم ىلع داو )+(
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 يفوت امل» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحصلا يفو

 يبأل رمع لاق ‹ برعلا نم رفك نَّم رفكو « ركب وبأ ناكو « هِي هللا لوسر

 « سانلا لتاقأ نأ ترمأ : كلي هللا لوسر لاق دقو ‹ سانلا لتاقت فيك : ركب

 الإ  مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف . هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح

 نيب قرف نم نلتاقأل هللاو . اهقح نم ةاكزلا نإف :ركب وبأ لاقف اهقحب

 الك هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اوناك ًاقانع ينوعنم ول هللاو ء ةاكزلاو ةالصلا

 يبأ ردص حرش دق هللا تيأر نأ الإ وه امف : رمع لاق . اهعنم ىلع مهتلتاقل

 ناميإب ركب يبأ ناميإ حجرل هللاو :رمع لاق . قحلا هنأ تفرعف « لاتقلل ركب

 . «ةدرلا لهأ لاتق ىف ًاعيمج ةمألا هذه

 يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحمو « ديبع نب ديعس نب بوقعي ركذو
 مهنيد ىلع اوتبث نيذلا : نيركاشلا ريمأ ركب وبأ ناك» : اولاق ةعامج نع

 -ةدرلا لهأ مهو- مهودع داهج ىلع اوربص نيذلا : نيرباصلا ريمأو

 تام ام ًايبن ناك ول : ةقرف تلاقف . اهتدر ىف تقرتفا برعلا نأ : كلذو

 لوقي كلذ يفو . هدعب ًادحأ عيطن الف . هتومب ةوبنلا تضقنا : ةقرف تلاقو

 : مهلئاق

 ؟ركب يبأل ام . هللا دابعل ايف اننيب ناك ام هللا لوسر انعطأ

 رهظلا ةمصاق هللا رمعل كلف هدعب تام اذإ اركب اهثرويأ

 ًادمحم نأ دهشنو « هللاب نمؤن : مهضعب لاقو . هللاب نمؤن : ةقرف تلاقو

 ‹ ةماسأ شيج سبحا : اولاقو . مهنع هللا يضر ركب ابأ ةباحصلا لداجف

 ةفئاط نأ ولف . رمألا اذه جرفتي ىتح برعلاب قفراو « ةنيدملاب ًانامأ نوكيف
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 ىلع برعلا تقفصأ دقو . دترا نم كعم نمب لتاق :انلق « تدترا

 يف سباح نب عرقألاو « نصح نب ةنييع ركب يبأ ىلع مدقو . دادترالا

 هنإ : اولاقف ‹ نيرجاهملا نم لاجر ىلع اولخ دف . برعلا فارشأ نم لاجر
 ام مكيلإ اودؤي نأ مهسفنأ يف سيلو . مالسإلا نع انءارو نم ةماع دترا دق

 لخدف . مكانيفك ًالعُج انل اولعجت نإف . هلي هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك

 عرقألا معطت نأ ىرن : اولاقو . كلذ هيلع اوضرعف « ركب يبأ ىلع ةباحصلا

 ةماسأ انيلإ عجري ىتح ءامهءارو نَم كنايفكيو « اهب نايضري ةمْمَّط ةنييعو
 . ريثك يف ليلق مويلا انإف ‹ كرمأ دتشيو « هشيجو

 . ال : اولاقف ؟كلذ ريغ نورت لهف : ركب وبأ لاقف

 رمأ هيف ضي مل اميف ةروشملا : مكيلإ مكيبن دهع نم نأ متملع دق : لاق

 ريشأ اميف نورظنت « مكنم لجر انأو . مكيلع باتكلا هب لزن الو « مكيبن نم

 يف دشرلا ىلع نوعمتجتف . ةلالض ىلع مكعمجي نل هللا نإو . مكيلع هب

 . كلذ

 . رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف . انودع ىلإ ذبنن نأ ىرأف : انآ امأف

 ينوعنم ول هللاو . مهدهاج امك هودع دهاجنف « مالسإلا ىلع نوشرت الأو

 هباحصأو ةنييع مودق امأو . هذخآ ىتح هيلع مهدهاجأ نأ تيأرل ءالاقع

 اوأر ولو . هل اوءاج مث « هيضار وه « ةنييع هنع بغي مل رمأ اذهف : مكيلإ

 . رانلا ىلإف . فيسلا مهانفأ وأ ء هنم اوجرخ ام ىلإ اوداعل « فيسلا بابذ

 . مهرمأ سانلل نابف . هوعبتا رفكو هوعنم قح ىلع مهانلتق

 . عبت كيأرل انيأرو  ًايأر انلضفأ تنأ : هل اولاقف

 . هسفنب ريسملا ىلع عمجأو , زهجتلاب سانلا هنع هللا يضر ركب وبأ رمأف
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 : ةنيدملا مدقو و م ردص امل - للك هللا لوسر ناك دقو

 . برعلا يف نيقدّصملا ثعبف . ةرشع ىدحإ ةنس ديس د ع

 نم مهنمو . عجر نم مهنمف . اوفلتخا : كي هللا لوسر ةافو مهغلب املف

 E د ماا ميا

 -مهناريج مهو- دس أ ونب تدتراو « دترا نم دترا املف ء هموق تاقدص

 ضقتنا دقو . تام دق لجرلا اذه نإ : اولاقف . يدع ىلإ ءيط تعمتجا

 قحأ نحنف « مهتاقدص نم مهيديأ يف ناك ام موق لك ضبقو « هدعب سانلا

 . سانلا ذاذش نم انلاومأب

 ؟نيهركم ريغ نيعئاط دهعلا اوطعت ملأ : لاقف

 . سانلا عنص ام ىرت دقو « ىرت ام ثدح نكلو . ىلب : اولاق

 هللا وف « متيبأ نإف . ًادبأ اهب سيخأ ال « هديب يدع سفن يذلاو : لاقف

 وأ متاح نب يدع هتمذ ءافو ىلع لتقي ليتق لوأ ننوكيلف . مكنلتاقأل

 الف . هدعب نم هنبا يدعو « هربق يف متاح ٍبَّسُي نأ اوعمطت الف . اهملسي

 يبن لك توم دنع ةداق ناطيشلل نإف . اوردغت نأ ىلإ رداغ رع مكنوعدي

 يه اغنإو . ةنتفلا صئالق ىلع مهلمحي ىتح « لهجلا لهأ اهب فختسي

 هدعب نم ةفيلخ غي هللا لوسرل نإ . اهيف تابث الو ءاهل تابث ال ةجاجع
 دعب «نوموقيو هب نوضهنيس ًاماوقأ هللا نيدل نإو .رمألا اذه يلي

 مكلاومأ نع مكَنَعراَقُيَل متلعف نئل . ءامسلا يف هيتباؤذو « ةَ هللا لوسر
 . ؟كلذ دنع متنأ موق يأف « مكردغو يدع لتق دعب مكئاسنو

 . هل اوملسأو . هنع اوفك دجلا هنم اوأر املف
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 كارأ ام : يدع هل لاقف . ةوُفَج رمع نم ىأر :رمع نمز ناك املف

 « هللاو كفرعأ . ءامسلا يف كفرعي هللاو . هللاو ىلب :رمع لاق ؟ينفرعت

 . كفرعأ هللا أو . اوربدأ ذإ تلبقأو « اور دغ ذإ تيفوو « اورفك ذإ تملسأ

 : ةدرلا لهأ لاتق

 ركب يبأب دج . ةقدصلا مهنم عنم نم عنمو « ناك ام برعلا نم ناك الو

 جرخف . هسفنب جورخلا ىلع مزعو . مهيف هدشر هللا هارأو . مهلاتق يف دجلا

 ‹ ءاعقب لزن ىتح « ءاوللا لمحي دلاخو .راصنألاو نيرجاهملا نم ةئام يف

 نب دمحم سانلاب لكوو . مهجورخ عرسأ نوكيو « سانلا قحالتي نأ ديري
 نم دحأ قبي ملو . سانلا رظتني ًامايأ ءاعقبب ماقأو . مهثحتسي ةملسم

 . جرخ الإ راصنألاو نيرجاهملا

 نإ كنإف « ةئف نيملسملل نكت « هللا لوسر ةفيلخ اي عجرا :رمع لاقف

 ‹ هفلختسيل باطخلا نب ديز اعدف . قحلا لطابلا ولعيو ‹ سانلا دتري لتقت

 انأو . اهقزرأ ملف « هِي هللا لوسر عم ةداهشلا قزرأ نأ وجرأ تنك دق : لاقف

 لاتقلا رشابي نأ يغبني ال شيجلا ريمأ نإو . هجولا اذه يف اهقزرأ نأ وجرأ

 . ديز لاق املثم لاقف . كلذ هيلع ضرعف « ةبتع نب ةفيذح ابأ اعدف

 « سانلا ىلع هرّمأف ادلاخ اعدف . هيلع ىبأف « ةفيذح يبأ ىلوم ًاملاس اعدف

 . باتكلا اذه هعم بتكو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ء ديلولا نب دلاخ ىلإ « كلي هللا لوسر ةفيلخ ركب وبأ دهع ام اذه
 ينامأو « ةيلهاجلا ةلالض ىلإ مالسإلا نع عجر نم لاتقل هثعب نيح

 سه ¥0 د



 . مهيلع يذلاو مالسإلا يف مهل يذلا مهل نيبي نأ :هرمأو . ناطيشلا

 ىلع هّللاب رفك نم لتاقي امنإو « هنم لبق هباجأ نمف , مها ده ىلع صرحيو
 هيلع هل نكي مل هنايإ قدصو ءنامبإلا ىلإ باجأ اذإف . هللاب ناعإلا
 هايإ هاطعأ ايش دحأ نم لبقي الو «هلمع يف دعب هبيسح هللا ناكو . ليبس
 هباحصأ يف لخدي الو . هيلعو هب ربصلاو ء هيف لوخدلاو « مالسإلا الإ

 نأ ىشخأ ينإف ؟هعم اولتاقو « هوعبتا مالع : فرعي ىتح « سانلا نم اوشح

 نونوكيف . مكنيد ىلع الو « مكنم اوسيل « مكب نوذوعتي سان مكعم نوكي

 لّجَعُت الو . مهدقفتو , مهلزانمو مهريسم يف نيملسملاب قفراو . مكيلع انوع
 كعم نب صوتساو . لاحترالا يف الو , ريسملا يف ضعب نع سانلا ضعب
 ةليضفو قح مهلو « ةراعزو ةرارمو اق مهيف نإف اري راصنألا نم

 نع زواجتو . مهنسحم نم لبقاف . ليج هللا لوسر نم ةيصوو ةقباسو

 م
 لك يف هأرقي نأ ًادلاخ رمأو ءرخآ ًاباتك اذه عم بتك ركب ابأ نأ ىوريو

 : وهو . عمجم

 : هئارمأل ركب يبأ باتك

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ةماع نم ء اذه ىباتك هغلب نم ىلإ « غي هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نم

 عبتا نم ىلع مالس . هنع عجار وأ مالسإ ىلع ماقأ « مهتصاخ وأ سانلا

 مكيلإ دمحأ ينإف . ىمعلاو ةلالضلا ىلإ ىدهلا دعب عجري ملو « ىدهلا
 دخ ادي نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا

 ًاريشب « هقلخ ىلإ هدنع نم قحلاب هلسرأ . لضملا ريغ يداهلا « هلوسرو
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 قحيو ءايح ناك نم رذنيل . ًارينم ًاجارسو « هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو

 نم قحلاب برضو ؛ هيلإ باجأ نم قحلاب هللا ىدهف . نيرفاكلا ىلع لوقلا

 قلو هللا لوسر كردأ مث . اهركو ًاعوط مالسإلا ىلإ اوراص ىتح ؛ هنع ربدأ

 يذلا باتكلا يف مالسإلا لهأل كلذ هل نيب هللا ناك دقو . هلجأ كلذ دنع

 نّيرشلاتاعجامو $ : لاقو ١( )4 نوب موت يم كَإ ل : لاقف « هيلع لزنأ
 $ رک رر ام حمو وعض راحو 2

 دمحم امو# : نينمؤملل لاقو (')ةيآلا « ودر مهم َتِيَنيإَمأَدلَخْلا كلم

 نإف < اف دبعي امنإ ناك نمف ("ةيآلا I ES سرا

 هل هللا ODS ا

 مقتنم « هرمأل ظفاح « مون الو ةنس هذخأت الو , تومي ال مويق يح « داصرملاب
 ىلع مكضحأو . هللا ىوقتب سانلا اهيأ مكيصوأ ينإو . هيزجُمو هودع نم

 هادهب اودتهت نأو . هلي مكيبن هب ءاج امو « هللا نم مكبيصنو مكظح

 هق دصي مل نم لكو « عئاض هللا ظفحي مل نم لك نإف . هللا نيدب اومصتعتو

 نم لکو « مورحم هقزري مل نم لکو « يقش هللا هدعسي مل نم لکو « بذاك
 وهف هللا دهي نم هنإف . مكبر هللا يدهب اودتهاف ‹ لوذخم هللا هرصني مل

 . «ادشرم ًايلو هل دجت نلف للضي نمو . يدتهملا

 رقأ نأ دعب دعباو د نع مک جر نم نجر يتغلب دك هنإوا

 لاق . ناطيشلل ةعاطو « هللا رمأب ةلاهجو ‹ للاب ًارارتغا .هب لمعو مدا
 <e ےہ رے یورو ع ووو ر و

 E ل EO ل َنطِمَصلاَن إ » : ىلاعت هللا

 رمزلا ةروس ٠١ ةيآ )١(
 . ءايبنألا ةروس نم ۳٤ ةيآ (۲)

 . نارمع لآ ةروس نم ٠٤٤ ةيآ (9)
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 نيعباتلاو ءراصنألاو نيرجاهملا يف ادلاخ مكيلإ تثعب دق ينإو (1) 4# ٍريعّسلأ

 نمف « هللا ةيعاد ىلإ هوعدي ىتح ًادحأ لتاقي ال نأ هترمأو « ناسحإب مهل

 ىلع يقبُي الف ىبأ نمو « هنم كلذ لبق ًاح اص لمعو هللا نيد يف لخد
 . «ءاسنلاو يرارذلا ىبسيو « رانلاب مهقرحيو « دحأ

 كيلع : لوقيو «ادلاخ يصوي ركب وبأ لعج» : لاق ريبزلا نب ةورع نعو

 نيرجاهملا نم ةقباسلا لهأ كعم نإف . كعم نمب قفرلاو ء هللا ىوقتب

 كل ترت عئالطلا كمامأ مدقو . مهفلاخت ال مث . مهرواشف . . . راصنألاو

 ىلع رفظلا هللا كاطعأ نإف . ةديج ةئبعت ىلع كباحصأ ىف رسو . لزانملا

 اب ًادغ يناقلت نأ كايإو ء هللا ءاش نإ  مهيلع اَيَمُبلا لقأف , ةماميلا لهأ

 راد ىلع نَريغُت الو ‹ يتيصوو يدهع عمسا . كنم يردص هب قيضي

 . «هيلع مه ام ملعت ىتح «ًاناذأ اهيف تعمس

 نأ ملعاو ‹ كتينالع نم ملعي ام كتريرس نم ملعي هللا نأ ملعاو»

 . «لمعت كارت امب لمعت كتيعر

 نولتاقت نم نولتاقت امنإف . مهل حلصي ال امع مههناو . كشيج دهاعت»

 هللا ةكرب ىلع رس . مكئادعأ ىلع رصنلا مكل وجرن اذهبو « مكلامعأب

 . (ىلاعت

 : اهريغو ةخازب ىلإ دلاخ ريسم ركذ

 هيلإ مضنا دقو « هعم متاح نب يدع ناك . (*)ةخازب ىلإ دلاخ راس امل

 5 ءيطو دسأ ينبل ءام : ليقو . جابنلا ءارو نم ةلمر )#(

 ت



 يهو- مالسإلا نع ةضرعم ةليدج تناكو . ةخازُب اولزنف « فلأ ءيط نم

 تمه دقو . ثْوَعلا نم هنع هللا يضر متاح نب يدع ناكو -ءيط نم نطب

 نأ نوديرتأ :لاقف . ليخلا ديز نب فكم مهءاجف « دترت نأ ةليدج
 يدع اذهو ء ءيط نم دحاو لجر عجري ملو ؟مكموق ىلع ةّبس اوريصت

 . مهرسكف « ءيط نم لجر فلأ هعم

 ابأ اي : لاق ؟ةليدج ىلإ ريسن الأ : يدعل لاق ‹ ةخازب دلاخ لزن املف

 لب :لاقف ؟ةدحاو ديب مأ ‹«كيلإ بحأ نيديب كعم لتاقأ « ناميلس

 . مهنع ًفكف . مهنع ًفكف « يدي ىدحإ ةليدج نإف : لاق . نيديب

 مهب راسو . هللا دمحف . اوملسأف « مالسإلا ىلإ مهاعدف . يدع مهءاجف

 ‹ ةيحان اولح اوءاج املف . حالسلا هباحصأ يف حاص مهآر املف . دلاخ ىلإ

 . تئش ثيح كل نحن : اولاقو . هيلإ اور ذتعاف . مهب بحرو دلاخ مهءاجف

 . دحاو لجر ءيط نم دتري ملف . ًاريخ مهاّرجَف

 ةمدقم هموق لعجي نأ يدع هيلإ بلطو « هتئبعت ىلع دلاخ راسف
 ءاوفشكنا لاتقلا مهمجلأ اذإف « مهمدقأ نأ فاخأ :لاقف . هباحصأ

 . قباوس مهل « ًارّبْص ًاموق مدقأ ينعد نكلو . انعم نم فشكناف

 . راصنألاو نيرجاهملا مدقف- تيأر ام يأرلا : يدع لاقف

 . ةماميلا مدق ىتح ءاعقب نم جرخ ذنم عئالطلا مدقي لزي ملو

 ناذألاب ةالصلا تيقاوم دنع مهب اورم نم لك اوربتخي نأ هنويع رمأو

 . مهمالسإ ىلع اليلد كلذ نوكيف اهل

 هباحصأو « ةبق هل تبرض دقو هودجو يدسألا ةحيلط ىلإ اوهتنا املف

 ا



 ىلع ريسي جرخو . هوحن وأ ليم ىلع هركسع مايخ دلاخ برضف . هلوح

 ةحيلطب اعدو . ركسعلا نم ابيرق فقوف . ةباحصلا نم رفن هعم « سرف

 ال هدحو هللا ىلإ كوعدن نأ : انيلإ انتفيلخ دهع نم نإ : لاقف . هيلإ جرخف

 ىبأف . هنم تجرخ ام ىلإ دوعت نأو . هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هل كيرش

 . ةحيلط

 ىنعي- ؟انيرُم تنأ له . كلابأ ال : هل لاق دق نصح نب ةنييع ناكو

 « هل ًانويع ثعبف « معن : لاق . ادمحم يتأي ناك ام انيأرو تيأر دقف -كتوبن

 نيسراف متثعب نإ : لاقف . هلابقإب سانلا عمسي نأ لبق « مهيلإ دلاخ لبقأ ال

 موقلا نم مكوتأ « نيعق نب رصن ينب نم « نيلَجَحُم نيّرغأ . نيسرف ىلع
 . ةنتف مهدازف . هب اوتأف . دلاخل انيع ايقلف « كلذك اوثعبف . نيعب

 . هركسعم ىلإ دلاخ فرصنا .ًادلاخ بيجي نأ ةحيلط ىبأ املف

 . متاح نب يدعو « ليخلا ديز نب فنكم هسرح ىلع ةليللا كلت لمعتساف

 . اهعضاوم هتيولأ عضوو « هباحصأ أبعف . دلاخ ضهن رحسلا نم ناك املف

 سيق نب تباث مدقتو . هب مدقتف . باطخلا نب ديز ىلإ مظعألا ءاوللا عفدو

 ‹ءاول دلاخ مهل دقعف . ءاول ءىط تبلطو . راصنألا ءاولب سامش نبا

 . يدع ىلإ هعفدو

 ء فوفصلا توتسا اذإ ىتح . هباحصأ أبع ةكرحلا ةحيلط عمس املف

 . ًادلج ًامالغ نيعبرأ ةحيلط جرخأف . ةحيلط نم اند ىتح دلاخ مهب فحز

 . سانلا عضعضتف . ةرسيملا اوتأت ىتح اوبرضا :لاقو « ةنميملا يف مهماقأف

 مزهناو ‹كلذ لثم اولعفف .ةرسيملا يف مهماقأ ىتح دحأ لتقي ملو

 . نوملسملا

 تدان



 ٌركو « موقلا طسو محتقاو . هللا هللا , نيملسملا رشعم اي : دلاخ لاقف

 ام دنع , ءيط نم دانم ذئموي ىدانو « فوفصلا تطلتخاف . هباحصأ هعم

 -ءيط يلبج- اجأو ىَملَسب كيلع « دلاخ اي :نوعبرألا كئلوأ لمح

 نيعبرألا نم قبي مل ىتح « عجر امف لمح مث .أجتلملا هللا ىلإ لب : لاقف

 يبأ نب لابح رسأو . لاتقلا دتشاو « ةميزهلا دعب سانلا دارتو . دحاو لجر

 ينورت الو ‹ يقنع اوبرضا لاقف . ركب يبأ ىلإ هب اوثعبي نأ اودارأف « لابح

 . هقنع اوبرضف ءاذه مكيدمحم

 هيلع لزني نأ نورظتني مهو « هل ءاسكب ةحيلط لمزت : لاتقلا دتشا الو

 لتاقي ةنييع لعج « برحلا مهتدهو « هباحصأ ىلع كلذ لاط املف يحولا

 وهو . ةحيلط ىتأ ‹« فيسلا مهيلع نوملسملا حلأ اذإ ىتح « سانلا رمذيو

 ابت : لاق . هللاو ال : لاق ؟دعب ليربج كاتأ له . كلابأ ال : لاقف . هئاسك يف

 ‹ لاتقلا ىلع هباحصأ ضحي لعجو « لتاقف ةنييع عجر مث . مويلا رئاس كل

 وهو ةحيلط ىلإ ءاج . مهيلع كلذ لاط املف . فويسلا عقو نم اوجض دقو

 نم هذه هللا حبق : لاقو . اهنم سلج ةديدش ةذبج هذبجف « هئاسكب ففلتم

 ىحر كل نإ : يل ليق دق ‹ ىلب : لاق ؟ءيش دعب كل ليق ام « ةوبن

 . هاسنت نل ًارمأو « هاحرك

 «هاسنت نل ثيدح كل نوكيس هنأ هللا ملع دق نأ نظأ : ةنييع لاقف

 ام . باذك هللاو اذه . اوفرصنا -سمشلا تحت راشأو- اذكه ةرازف ينب اي

 يف هوخأو ةنييع بهذو « ةرازف تفرصناف . بلطي اميف هل الو انل كروب

 . هوخأ تَّلْفَأو . رسأف ةنييع كرذأف . امهراثآ

 : نولوقي هباحصأ لعجف . ًامزهنم جرخ هباحصأ لعف ام ةحيلط ىأر الو
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 لمحو هسرف ىلع بثوف . هتأرما أيهو . هسرف دعأ ناك دقو ؟انرمأت اذام

 اذكه لعفي نأ مكنم عاطتسا نم :لاقو . ًابراه ىلو مث .هءارو هتأرما

 ردا ربا رجالا مهمازهنا ىأر مل  هباحصأل لاق هنأ :ركذو

 Cl ا

 ناكو . مرقأ نب تباثو نْصْخم نب ةشاكع هعبت ء ًابراه ةحيلط ىو الو

 ربدأ املف . لعف الإ لوزنلا دحأ هلأسي ال نأ : ًادهع هللا ىطعأ دق ةحيلط

 مث ‹ ةشاكع لتقف « هيلع فطعف « ةحيلط اي : نصحم نب ةشاكع هادان

 اولتقف ةحيلط باحصأ نوملسملا قحل مث . ةحيلط اضيأ هلتقف « تباث هكردأ

 هتيفثأو الإ ء ءام ننخسي الو ءًاردق لجر نخبطي ال : دلاخ حاصو . اورسأو

 . ()0لجر سر

 قيرحتلا يف فلسلا فلتخاو : حتفلا بحاص لاق ةيفالخ ةلأسم رائلاب قيرحتلا )١(

 وأ ةلتاقم لاح يف وأ رفك ببسب كلذ ناك ءاوس ًاقلطم امهريغو سابع ن نباو رمع ههركف

 لب ميرحتلا ىلع يهنلا اذه سيل بلهملا : لاقو « امهريغو دلاخو ىلع هزاجأو , ًاصاصق ناك

 نيعأ لَو يبنلا لمس دقو « ةباحصلا لعف قيرحتلا زاوج ىلع لديو « عضاوتلا ليبس ىلع

 دلاخ قرحو « ةباحصلا ةرضحب رانلاب ةاغبلا ركب وبأ قرح دقو « ىمحملا ديدحلاب نيينرعلا

 اهلهأ ىلع بكارملاو نوصحلا قيرحت نوزيجي ةنيدملا ءاملع رثكأو « ةدرلا لهأ نم ًاسان رانلاب
 نيينرعلا ةصق نأل زاوجلل ركذ اميف ةجح ال هريغو رينملا نبا لاقو يعازوألاو يروثلا هلاق

 حتف ىهتنا رخآ يباحص عنب ضراعم يباحصلا زيوجتو « مدقت امل ةخوسنم وأ ًاصاصق تناك

 . ةيفلسلا ط ١149-١5١ ص < ج يرابلا
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 : لاقف « دلاخ ةلحار زجع ىلع بثو ىتح دسأ ينب نم لجر فطلتو

 ينب يف كمكح دلاخ اي« كيدي ىلع رضم كاله نوكي ال نأ « هللا ك دشنأ

 . دنا

 . مهلك سانلا ماقف نمآ وهف ماق نم : دلاخ ىدانف

 . مالسإلا اونلعأف رماع ونب كل ذب تعمسو

 ىرسألاب رمأ مث ءرانلا اهيف دقوأ مث « ىنبت نأ رئاظحلاب دلاخ رمأو

 لوسر هلمعتسا يذلا عيبس نب ةيماح ذئموي اهيف ىقلأو .اهيف تيقلأف

 . هموق تاقدص ىلع شك هللا

 ةمحف تذخأو . تبثوف « مالسإلا اهيلع ضرعف . ةحيلط مأ تذخأو

 دجأ مل اذإ « ًاحافك هتحفاك . ًاحابص مع توم اي : : لوقت يهو «رانلا نم

 : اخاوب

 مهيلع اهمرضأ مث . رئاظحلا يف ىرسألا عمج ادلاخ نأ : يدقاولا ركذو

 . ةرازف نم ادحأ قرحي ملو . ءايحأ اوقرتحاف

 هتغلب : لاقف ؟ةدرلا لهأ نيب نم ءالؤه قرح مل : ملعلا لهأ ضعبل ليقف

 . مهتدر ىلع اوتبثو « ةئيس ةلاقم مهنع

 . ةحيلط ىلع هللا انرفظأف . دلاخ عم ةخازب تدهش : لاق رمع نبا نعو

 . «لاومألا انمستقاو « يرارذلا انيبس موق ىلع انرغأ املك انكو

 : مالسإلا ىلإ مهريغو رماع ينب عوجر ركذ
 ءايارسلا دلاخ ثب .ةخازبب عقوأ ام ةرازفو دسأ ينبب هللا عقوأ الو

- ٥ 



 . فيسلا نم ًافوخو ءمالسإلا يف ةبغر « دلاخ

 دقو «مالسإلا يف ًابغار تئج : لوقيف  ةيرسلا هتباصأ نم مهنمف
 . هنم تجرخ ام ىلإ تعجر

 ذخأيلف ء اهانملس دقف « انلاومأ انعنم نكلو « انعجر ام : لوقي نم مهنمو

 . ادلاخ برقي ملو ء ركب يبأ ىلإ ىضم نم مهنمو

 نافطغو رماع هّنتأن -ىّملَسو اجأ- ءيط ىيلبج ىلإ دلاخ دمع مث

 . ةبوتلا اورهظأو . مهدالبو مههايم ىلع نامألا هنولأسيو < مالسإلا نولخ دي

 . ةاكزلاب اورقأو . ةالصلا اوماقأو

 كلذ ىلع نعيابتل : قيثاوملاو دوهعلا مهيلع ذخأو . دلاخ مهنمأف

 . راهنلا ءانآو ليللا ءانآ مكءاسنو مكءانبأ

 . معن « معن : اولاقف

 ناملغ لعجف <« هقاثو ىف هادي ةعومجم ركب يبأ ىلإ ةنييعب ثعبو

 للاب ترفكأ « هللا ودع يأ : نولوقيو . هنوبرضيو « ديرجلاب هنوسخني ةنيدملا

 . طق هللاب تنمآ تنك ام هللاو لوقيف ؟كناميإ دعب

 ىلع هعياب نمم- ةدرلا لهأ نم مهريغو رماع ينب نم دلاخ ذخأو

 اذإف ‹ هنم اوبيغ ام ىلع مهفلحتساو « مهحالس نم رهظ ام لك -مالسإلا

 مهنم ذخأف . مهدنع امب اوتأ ىتح ىرسأ مهدش اوبأ نإو « مهكرت اوفلح

 مهيلع هبتكو « مهو دع لاتق يف هيلإ نوجاتحي ًاماوقأ هاطعأف . ًاريثك ًاحالس

 . دعب هودر مث

 تا



 دسأ عم تمدق :لاق هيبأ نع يرازفلا كيرش ىبأ نب ديزي ث ادحو

 :ركب وبأ لاقف . مهنم دلاخ غرف نيح ءًادفاو ركب يبأ ىلع نافطغو

 نب ةجراخ لاقف . ةيزخُم ملس وأ « ةيلجُم برح : نيعلطَخ نيب اوراتخا»

 نودهشت : لاق ؟ةيزخلا ملسلا امف ءاهانفرع دق ةيلجما برحلا هذه : نصح

 ءانم متذخأ ام انيلع اودرت نأو .رانلا يف مكالتقو « ةنجلا يف انالتق نأ

 اهنم ءريعب ةئام ليتق لك «انالتق اوت نأو . مكنم انذخأ ام مكيلع درنالو

 ةقلحلا مكنم ذخأنو .مكالتق يدت الو .اهدالوأ اهنوطب يف نوعبرأ

 ام نينمؤملاو هيبن ةفيلخ هللا يري ىتح لبإلا بانذأب نوقحلتو « عاركلاو

 . هنم متجرخ امل الابقإ مكنم یری وأ « مكيف ءاش

 . هللا لوسر ةفيلخ اي. معن : ةجراخ لاقف

 ءانآو ليللا ءانآ نآرقلاب اوموقت نأ هقاثيمو هللا دهع مكيلع : ركب وبأ لاقف

 . مكلاومأ يف هللا ضئارف اوعنمت الو « مكءاسنو مكدالوأ نوملعتو . راهنلا

 . «معن اولاق

 نم اودي نأ الإ ‹ تلق امك تلق ام لك « هللا لوسر ةفيلخ اي : رمع لاق

 . هللا ليبس يف اولتق موق مهنإف « انم لتق

 . رمع لوق ىلع سانلا عباتتف

 . عاركلاو ةقلحلا نم هيلع ردق ام لك ركب وبأ ضبقف

 هلهأ ىلإ هعفدف . هنارجب برض دق مالسإلا نأ :رمع ىأر « يفوت املف

 . مهنم تام نم ةثرو ىلإو
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 : ةماميلا ىلإ دلاخ ريسم

 نأ : هيلإ دهع ركب ابأ نأ رهظأ ءرماع ينبو ةخازب نم دلاخ غرف املف

 ىلع وهو- سيق نب تباث لاقف , ةماميلا ىلإو « ميت ينب ضرأ ىلإ ريسي
 . ةوق انب سيلو ‹ كلذ انيلإ دهع ام -نيملسملا ةعامج ىلع دلاخو « راصنألا

 راسو « ًادحأ هركتسأ ال : دلاخ لاقف . مهعارك فّجَعو « نوملسملا لك دقو

 ام هللاو تلاقو . اهنيب اميف تموالت مث « نيموي وأ ًاموي راصنألا تماقأو

 اهراع ةّبسمل اهنإو ‹ مهومتل ذخ ٌنُلوقيل موقلا بيصأ نئل هّللاو . ًائيش انعنص

 ىلإ اوثعباف . هومتْعنُم ريخل هنإ ًاحتف اوباصأ نئلو .رهدلا رخآ ىلإ قاب

 يف مهلبقتساف . هوقحلا ىتح ماقأف هيلإ اوثعبف . اوقحلت ىتح ميقي دلاخ

 . اولزن ىتح نيملسملا نم ةرثك

 اودجي ملف . ميت ينب ضرأ نم « حاطبلا ىلإ اوهتنا ىتح ًاعيمج اوراسو

 ةلظنح ينب مهنم ةّيرس تتأف . اهيحاون يف ايارسلا دلاخ قرفف . ًاعمج اهب

 . هموق ىلع اقدصم لي يبنلا هثعب دق ناكو -ةريون نب كلام مهديسو-

 اهدر يأ- ةقدصلا لبإ لقَج « لي يبنلا ةافو هتغلب املف . مهتاقدص عمجف
 دق لجرلا اذه نإ : لاقف ‹ هموق عمجو -لوفجلا يمس كلذلف اهلهأ ىلإ

 ام بلطي ملو « هرمأ يف اولخدت نأ مكنم يضر :هدعب مئاق ماق نإف « كله

 . مهروهمج هيلإ عراستف . مكلاومأ سانلا متيطعأ اونوكت ملو « ىضم

 يف اوعجرت ال « مي ينب اي : لاقف -عوبري ينب ديس- بنُعَف مهيف ماقف
 مكسبلأ دقو « ءالبلل اودرجتت الو « مكيلع همعن يف هللا عجريف « متاس

 مكنإ . مالسإلا نمأ يف متنأو ءرفكلا فوخ او رعشتست الو ةيفاعلا هللا

 د



 مكلاومأ ىلع طلسمو . ليلقلاب ريثكلا بهذم هللاو . ريثك نم اليلق متيطعأ

 هللا اوعيطأف . متلتق اهومتعنم نإو ء ىضرلا ريغ ىلع اهذخأي نم ًادغ

 . الام اوصعاو

 . مكل ًاماركإ مكلاومأ مكيلع تددرافإ « ميت ينب اي : لاقف « كلام ماقف

 «لاملا ىلع مكصرحأب انأ ام هللاو . ينئطخي مئاق مكنم موقي لازي ال هنإو

 مكافخأب الو 2 تمقأ نإ ًاصخش مكافخأب الو « توملا نم مكعزجأب الو

 نأ الإ هللا ىبأو « هيلإ مهرمأ او دنسأو كلذ دنع هوضرتف . تبره نإ ةلحر

 : كلذ يف كلام لاقو . مهيف هرمأ متي

 كلام مويلا د دس : لاجر لاقو

 سا ءو
 ددسي مل كلام : لاجر لاقو

 ومكيبأل ابأ ال : ينوعد : تلقف

 دبلا الو داعملا يف ًايأر طا ملف

 درجت ملاهفالخأ ةرّرّصُم مكتاقدص اهنإ . اهومكنودف

 يدي تق اب ًاموي مكنهرأف هنور ذحت ام نود يسفن لعجأس

 دمحم نيد نيدلا:انلقوءانعطأ مئاق درجملارمألاب ماق نإف

 هذخأ نعل دلاخ هللا دهاعو . هيلع اوقنح نيملسملاو ركب ابأ كلذ غلب انو
£ 

 . ردقلل ةيفثأ هتماه نلعجيل

 : اولاقو- حالسلا ىلإ اوعزف -سمشلا عولط عم- ةيرسلا مهتلصو املف

 . نوملسملا هللا دابع نحنو : اولاق « نوملسملا هللا دابع نحن اولاق ؟متنأ نم

 . دلاخ ىلإ مهب اوءاجو . مهو ذخأف . اولعفف . حالسلا اوعضف : اولاق

 تالة



 : لاق . معن : لاق ءالؤه تنأ لتاقأ -ةيرسلا عم وهو- : ةداتق وبأ هل لاقف

 ركب يبأ دهع نم ناكو . اولصف انيلصو « اونّذأف اذا ء مالسإلاب انوقتا مهنإ
 اهلهأ نع اوكسمأف : ةالصلاب اهيف ناذألا متعمسف « اهومتيشغ راد امّيأد

 اونشف : ناذألا اوعمست مل نإو ؟نوغبي اذامو ؟اومقن اذام : مهولأست ىتح

 . «اوقرحو اولتقاف , ةراغلا اهيلع

 هاثرو ءردقلل ةيفثأ لعجف « كلام سأرب رمأو ءاولتقف دلاخ مهب رمأف

 . ()ةريثك دئاصقب مّمَتُم هوخأ

 هب تيثر ام لثمب ًاديز يخأ تيثر نأ تددول» : هل لاق رمع نأ يورو

 ام كوخأ راص ثيح راص يخأ نأ تملع ول : ممتم لاقف «اكلام كاخأ

 . «هتيزعت لثمب يخأ نع دحأ ينازع ام» : رمع لاقف . هتيثر

 : باذكلا ةمليسمب نينوتفم ةماميلا لهأ ةدر ركذ

 ملف « برعلا دوفو غلي يبنلا ىلع تمدق» : لاق جيدخ نب عفار نع

 مهبولق يف ُرَقَي مالسإلا نوكي ال نأ ىرحأ الو « ًابولق ىسقأ دفو انيلع مدقي
 . «دفولا عم ةمليسم ناكو « ةفينح ينب نم

 بتكو « ةوبنلا يف هكرشأ كي يبنلا نأ ىعّدا ةماميلا ىلإ اوفرصنا املف

 تكرشأ ينإف دعب امأ هللا لوسر دمحم ىلإ هللا لوسر ةمليسم نم : هيلإ
 موق شيرق نكلو « اهفصن شيرقلو ء. ضرألا فصن انل انإو . كعم رمألا يف

 . هلك هللا لوسر هيلإ بتكف . نودتعي

 . ۲۹۸ ص رانلاب قيرحتلا ىلع مالكلا قبس )1(

Vi - 



 ةمليسم ىلإ « هللا لوسر دمحم نم . ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 ةبقاعلاو . هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإف « دعب امأ . باذكلا

 . «نيقتملل

 ونب هعم تقفصأو . قلو هللا لوسر ةافو دعب « هلالض هللا ودعب الجو

 . مهلوقع يوذ نم ًاذاذفأ الإ « كلذ ىلع ةفينح

 كارشإب هل ةوُفْنُع نب لاجّرلا ةداهش : هموق هب نتف ام مظعأ نم ناكو

 ىلع اومدق نيذلا دقولا نم لاجرلا ناكو .رمألا يف هايإ هي يبنلا

 لضفأ نم ناكو» رمع نبا لاق . ننسلا ملعتو « نآرقلا أرقف . هل يبنلا

 فرعي ناك امل «هريغ نم ةماميلا لهأ ىلع ةنتف مظعأ ناكف ءاندنع دفولا

 . (هب

 نآرقلا ةءارق موزلو عوشخلا نم لاجّرلاب ناک» :جيدخ نب عفار لاق

 ‹ مهفارشأ نم يركشيلا رمع نبا ناكو «بجع ءيش -ىَرُي اميف- ريخلاو

 يف اشف . ًارعش لاقف . همالسإ متكي ًاملسم ناكو . لاجّرلل ًاقيدص ناكو

 : هنو دشني يبصلاو ةديلولا تناك ىتح ةماميلا

 لاجّرلاةنتفب يليل لاط لاثأ تنب«داؤفلا داعساي

 لاجدلاةنتفك مكيلعر اهدلا ثدح نم داعس اي اهنإ

 لاحموةوقوذزيزع هللاو «ةداهشلاب موقلا نتف

 (*)لابق نم ىذتحا امو الابق رس مألا نم لوقي يذلا يواسي ال

 يلاثمأ ىدهلا ىلع لاجر م وقلا يفو « يبنلا نيد ينيد نإ

 . لعنلا ريس : لابقلا (»)
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 لاجرب انل اوسيل لاجرو ليفط نب مكحُم موقلا كلهأ

 يلايللا ىرخأ هوعجري نلف م ويلا ةمليسم مهرمأ مهرب

 لاذنألا ةلاقم تءاسو رب صلا اهمظاعت ذإ . سفنلل تلق

 لاقعلا لَّحك ةجّرُف هلر- مألا نم سوفنلا عزجت امر

 ىلابأ ال يننإف ًافينح هللا ةرطف ىلع يتتيم نكت نإ
 . دلاخب قحلو . مهتافف هوبلطف ‹ مهفارشأو « مُكَحُمو ةمليسم كلذ غلبف

 . مهتاروع ىلع هّلَدو . مهلاحب هربخأف

 ىلع كربيو ‹ مهضيرمل وعدي ناك ذإ . مهبا ذكب ةفينح ينب ةنتف تمظعو

 ةبيخلا نم هب لحي ام هللا مهيري ام هب رارتغالا نع مهاهني الو . مهدولوم

 . نارسخلاو

 . هل دولوم لك عرقو عرقف . هسأر حسمف . دولومب لجر هءاج

 ىتح نيتنس غلبي دولوم يل سيلو . لام وذ ينإ : لاقف ءرخآ هءاجو
 بحأف . سمأ دلو دولوم يلو . نينس رشع نبا وهو , دولوملا اذه الإ ء تومي

 لجرلا عجرف . كل بلطأس : لاق . هرمع هللا ليطي نأ وعدتو « هيف كرابت نأ

 عزن يف رغصألا دجوو . رثب يف ىدرت دق ربكألا دجوف . ًارورسم هلزنم ىلإ
 ام « هللاو ال : امهمأ لوقتو . ًاعيمج اتام ىتح مويلا كلذ سْمُي ملف . توملا
 . دمحم ةلزنم ههلإ دنع ةمامث ىبأل

 كرابي نأ اوبلطو . ةمليسم اوتأف ء اهوبذعتساف ًارثب ةفينح ونب ترفحو

 . ًاجاجأ احلم تداعف اهيف قصبف « اهيف

 دسأ نم غرف اذإ- دلاخ ىلإ دهع دق هنع هللا يضر قيدصلا ناكو
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 رفظأ املف . كلذ يف هيلع دكأو « ةماميلا دصقي نأ -ةيحاضلاو نافطغو

 مهعيابي نأ : ركب ابأ نولأسي « ةنيدملا ىلإ مهضعب للست مهب ًادلاخ هللا

 نمف . دلاخب اوقحلت نأ : مكل ينامأو مكايإ يتعيب لاقف . مالسإلا ىلع

 مكدهاش غلبيلو . نمآ وهف « ةماميلا هعم رضح هنأ : دلاخ ّيلإ بتك

 . يلع اومدقت الو . مكبئاغ

 نيملسملاب اورسكنا نيذلا مه : هب اوقحل نيذلا كئلوأ : مهجلا نبا لاق

 . ءالب نيملسملا ىلع اوناكو . تارم ثالث ةماميلا موي

 مث . نصح نب ةنييع عم « ةخازب دهش نمم تنك : يرازفلا كيرش لاق

 يعم بتكو . دلاخ ىلإ ريسملاب ينرمأف . ركب ابأ تئجف « ةبانإلا هللا ينقزر
 . هيلإ

 . نافطغو دسأب هللا كرفظأ ام رك ذت « كباتك ينءاج دقف « دعب امأ»

 نمب قفرلاب كيلعو . هل كيرش ال هدحو هللا قتاف . ةماميلا ىلإ رئاس كنإو

 ينب ةوخنو ديلولا نبا اي كايإو . دلاولاك مهل نك ءنيملسملا نم كعم
 . ةفينح ينب رظناف ء طق ءيش يف هصعأ مل نم كيف تيصع ينإف . ةريغملا

 تمدق اذإف . ةعساو دالب مهلو . كيلع مهلك . مهنوهبشي اموق قلت مل كنإف

 . هلو هللا لوسر باحصأ نم كعم نم رشتساو . كسفنب رمألا رشابف
 كرفظأ نإف . اهنارقأ رومألل دعأف . موقلا تيقل اذإف . مهلضف مهل فرعاو

 , مهربْدُم بلطاو ‹ مهحيرج ىلع زهجأ . مهيلع ءاقبإلاو كايإف , مهب هللا

 نأ كايإو « رانلاب مهقرحو . لتقلا مهيف لّوهو . فيسلا ىلع مهريسأ لمحاو

 . «مالسلاو . يرمأ فلاخت

 ‹ مهلاثمأب عنص يذلا دعب ‹ مهيلإ دلاخ ريسم ةماميلا لهأب لصتا الو
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 ىلإ عجري نأ مهو . مهديس ليفط نب مكحم هل عزجو « كلذ مهريح

 . يراصنألا ديبل نب دايزل اقيدص ناكو . هتلالض ىلع رمتسا مث « مالسإلا

 مهتعاطو « مهديس هنإف ؟هب هرسكت ًائيش هيلإ تيقلأ ول : دلاخ هل لاقف

 : تايبألا هذه هيلإ ثعبف . هديب

 مكل حبتأ دق « ليفط نب مكحم اي
 يداولا ةّيَح مكيبأ رد هلل

 رفن مكنإ ‹ ليفط نب مكحم اي

 داسآل يعارلا اهملسأ ءاشلاك

 نو نم: تا ذكلا ةمليسم ىف اه

 دالوأو ناوخإو موق راد نم

 ةحئان لبق « هنع ةفينح ففكاف

 يداب اهوُجش موق سراوف يفعت
 ًارجتعم دّوُبلاب ادلاخاونمأت ال

 يداعلا فطغألا لثم « ةجاجعلا تحت

 هل قارف ال ليو« ةماميلا ليو
 يداصلا انقلاب اهيف ليخلا تلاج نإ

 اهتنعأ مكنع ينشنت ال هللاو

 داع وأ رجحلا لهأك اونوكت ىتح
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 . نيملسملا يف دلاخ اذه : هل ليقو , مكحم ىلع تدروو

 ينب يف نوكي نأ دلاخ ركني امو . هريغ انيضرو « ًارمأ دلاخ يضر : لاق

 نمك اوسيل اموق قلي -انيلع مدق نإ- ىريسف ؟رمألا يف كرشأ نم ةفينح

 ‹ مهبحاص نود مهسفنأ نولذبي ًاموق نوقلت مكنإ : لاقف « مهبطخ مث

 . مكبحاص نود مكسوفن اولذباف

 . مهرسكاف كموق ىلإ مدقت : دلاخ هل لاقف . (*)مهلَم لهأ نم ناك

 راصنألاو نيرجاهملا يف دلاخ مكّلظأ « ةماميلا لهأ اي» : لاقف « مهاتأف

 دسأ نم ًارطو اوضق دق . ةماميلا حتف ىلع نوعيابتي هللاو موقلا تكرت دق

 نإ اماوقأ تيأر ىنإ «هللاب الإ ةوق ال» مهلوقو : مهفكأ یف متنأو ‹ نافطغو

 ىلع مكوبلغ ةايحلا ىلع مهومتبلغ نإو . رصنلاب مكوبلغ ربصلاب مهومتبلغ

 مالسإلا . ءاوس موقلاو متسل , ددملاب مكوبلغ ددعلاب مهومتبلغ نإو . توملا

 .رورسلا مهعمو . باذك مكبحاصو « يبن مهبحاصو . ربدم كرشلاو « لبقم

 نأ لبق -هريفج يف لبنلاو .هدمغ يف فيسلاو- نآلاف . رورغلا مكعمو

 . هومهتاو هوب ذكف «مهسلاب ىمريو . فيسلا لسي

 ‹ يرمأ اوعيطأو . ينم اوعمسا» :لاقف .مهيف لاثأ نب ةمامث ماقو

 يبن الو « هدعب يبن ال ًادمحم نإ . دحاو رمأب نايبن عمتجي ال هنإ . اودشرت

 : ليقو . ةرم نم ةليل ىلع « ريم ينبل ‹ ةماميلا ىرق نم : ماللا نوكسو ميملا حتفب (#)

 . لخنلا ةرثكب ةفوصوم يهو . ركب ينب نم طالخأو ركشي ينبل
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 ےک هر 5 هاه
 بتكلا لير ب مح. يجينا ۶ :أرق مث . هعم لسري

 هالا هلإال لوطلایذ باما دیِدَس بوتلل باو دلا رفاغ «. ويلَعْلاريرَعْلا للام

 عدفض اي : نم اذه نيأ . لجو زع هللا مالك اذه (7تايالا 4 يسمي لإ

 ال . نيطلا يف كفصنو ءاملا يف كفصن ؟نيقنت نيقنَت مك « ين . نيعدفض اي

 . ضرألا فصن انل . نيقرافت نيطلا الو ‹ نير دكت ءاملا الو نيعنمت بارشلا

 جرخي ام اذه نورتل مكنإ هللاو . نودتعي موق اشيرق نكلو . اهفصن شيرقلو

 ىنت ذخأف : ًارمتعم تجرخ هب هرك ذأ ارمأ دمحم قحتسا دقو . (*«)لإ نم

 جورخلا يف يل نذأو تملسأف . يمد نع افعف . ةمذ الو دهع ريغ يف هلسر

 وه ‹«هدعب نم لجر رمألا اذهب ماقو . هلي هللا لوسر يفوتف . هللا تيب ىلإ
 ال ءالجر مكيلإ ثعب مث . مئال ةمول هللا يف هذخأت ال . مهسفنأ يف مههقفأ

 , ةريثك هلل فويس هعم هللا فيس» : هل لاقي « هيبأ مساب الو . همساب ىمسي

 . «مكرمأ يف اورظناف

 : كلذ يف ةمامث لاقو . مهنم هاذآ نم وأ « ًاعيمج موقلا هاذآف

 كريشت كرمالا يف كتاف كح الو . عجرا « ةمليسم

 كّونألا ىوه كاوه ناكو هيحو يف هللا ىلع تبذك

 كرثث دلاخ مهتأينإو كوعنمي نأ كموق كامو

 كلسم نم ضرألا ىف كلام و ءامسلا يف دعصم نم كل امف

 )١( رفاغ ةروس نم ۳۰ ۲۰۱ تايآلا .

 )*( اذه : ىنعملاو . ةبارقلاو بسنلا : ليقو . ةيبوبرلا : ليقو « ديحلا لصألا : لإلا

 ثيبخ بلق نع رداص لب . بيط هل لصأ الو « ببسب هللا ىلإ تمي ال مالك .
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 : حاطبلا نم عئالطلا دلاخ ميدقت ركذ

 مهيلع « سراف ي يتئام دق ميمت ينب ضرأ ءاجو , حاطبلا نم دلاخ راس امل

 . همامأ هل نينيع مدقو « يدع نب نْعَم

 نم : لاقو ء سراف يتئام مُالَق ضْرُعلا مدق امل ًادلاخ نأ : يدقاولا ركذو

 . هوذخف سانلا نم متبصأ

 ‹ هموق نم الجر نيرشعو ةثالث يف « ةرارم نب ةعاجُم او ذخأو . اوقلطناف

 . دلاخ لابقإب نورعشي ال مهو « امد مهيف باصأ لجر بلط يف اوجرخ

 يف نولوقت ام :اولاقف . . ةفينح ينب نم : : اولاقف ؟متنأ نمم مهولأسف

 ام : لاقف ؟تنأ لوقت ام : ةعاجم اولاقف . هللا لوسر هنأ اودهشف ؟مكبحاص

 . تلدب الو تريغ امو لي هللا لوسر ىلع تمدق دقو . ةمليسمب رقأ تنك

 نإ « دلاخ اي : لاق ءرماع نب ةيراس يقب اذإ ىتح . مهقانعأ دلاخ برضف

 ملف « ًافيرش ناكو . ةعاجم قبتساف « ارش وأ ًاريخ ةماميلا لهأب ديرت تنك

 . ديدح نم عماوج يف اقثوأف امهب رمأو . ةيراس ًاضيأ كرتو . هلتقي

 ادلاخ نأ نظي وهو ء هعم ثدحتيف -كلذك وهو- ةعاجم وعدي ناكو

 همالك داعأو . ترفك ام هللاو  ًامالسإ يل نإ « ةريغملا نبا اي : لاقف . هلتقي

 . لوألا

 هللا يضقي ىتح ‹« سبحلا يهو « ةلزنم كرتلاو لتقلا نيب نإ : دلاخ لاقف

 . هراسإ نسحت نأ اهرمأو . هتجوز ممتم مأ ىلإ هعفدو « ضاق وه ام انبرح يف

 ريشيو هودع نع هربخي نأ لجأل هسبح ديري ًادلاخ نأ ةعاجم نظف

 ‹ غلي هللا لوسر ىلع تمدق ينأ تملع دقل . دلاخ اي : لاقف . هيلع

 باذك نكي نإف . سما هيلع تنكام ىلع مويلا انأو ‹ مالسإلا ىلع هتعيابف
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 ج < يجب دا ع ١ < 242 ل مو

 . ةيآلا )4 ّيرْخُأَرزَوةرزاوَرِرتالَو» : لوقي هللا نإف « انيف جرخ

 رمأب كاضر ناكو . سمألاب هيلع تنك ام مويلا تكرت « ةعاجم اي : لاقف

 كغلب دقو «ةماميلا لهأ ّرزعأ تنأو- هنع كتوكسو « باذكلا اذه

 نميف تملكتف « ًارذع تيدبأ الهف . هب ءاج اب ىضرو < هل ًارارقإ -يريسم

 فاخأ : تلق نإف . يركشيلا ملكتو « ركنأو درف . ةمامث ملكت دقف ؟ملكت

 . ؟الوسر ىلإ تشعب وأ . ىلإ تدمع الهف . ىموق

 ؟هلك اذه نع وفعت نأ ةريغملا نبا اي تيأر نإ : لاقف

 . جرح ككرت نم يسفن يف نكلو ‹ كمد نع توفع دق : لاقف

 ظفحت له ؛ مكئرقي يذلا ام . كبحاص نع ينربخأ : موي تاذ هل لاقف

 هيدي ىدحإب دلاخ برضف . هزجر نم ًائيش هل رك ذف « معن : لاق ؟ًائيش هنم

 فيك « هللا ودع ىلإ اوعمسا . نيملسملا رشعم اي : لاقو « ىرخألا ىلع

 ؟نآرقلا ضراعي

 رظنا م. هللا باتك ىلإ عمست« القاعأ ديس كارأ , ةعاجم اي« كحيو: لاقف

 . ارال تإ : دلاخ هيلع أرقف ؟هللا ودع هضراع فيك
 م م سل ل

 . (١ناتیآلا < رسولَ ىِتَلا چ لملاك يرشح

 نم تاه : لاق مث ؟رجاز الو « هان مكل اذه يف ناك امفأ : دلاخ لاق مث

 . هزجر ضعب هل رك ذف . ثيبخلا بذك

 . ؟هنوق دصت متنكو « ًاقح مك دنع ناك دقو : دلاخ لاقف

 .رطاف ةروس نم ١4 ةيآلا نم )١(

 . ىلعألا ةروس نم ۲۰١ ناتيآلا (۲)
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 ‹ فيس فالآ ةرشع نم رثكأ كيقل امل ءًاقح اندنع نكي مل ول : لاقف

 . لجعألا تومي ىتح كنوبراضي
 هنيدو «نودبعي هايإف ءهنيد رقيو « هللا مهانيفكي اذإ : دلاخ لاقف

 . نوديؤي

 . ءابرقع لزني نأ عمجأو « دلاخ فرشأ امل : هللا دبع نب هللا ديبع لاق

 اولزن دق هعم نمو ةمليسم نأ : هوربخأف . هيلإ اوعجرف « همامأ عئالطلا عفدو

 . ءابرقع ىلإ يهتني وأ « ةماميلا ىلإ يضمي نأ : هباحصأ رواشف . ءابرقع

 ناكو .اهيلإ نيملسملاب دلاخ فحزف ءابرقع ىلإ يهتني نأ اوعمجأف

 ‹ ةمليسم ةمدقم ىلع لاجرلا اذإف « ةوُفْنُع نب لاَجّرلا نع نولأسي نوملسملا

 . هومتشو هونعلف

 ضهن -اهفوفص يوست ةفينح ونبو- هركسع برض نم دلاخ غرف املف
 ةيار عفدو «باطخلا نب ديز عم هتيار مدقو .اهفصف هفوفص ىلإ دلاخ

 . اهب مدقتف . سامش نب سيق نب تباث ىلإ راصنألا
 نب عاجش : هترسيم ىلعو « ةبتع نب ةفيذح ابأ : هتنميم ىلع لعجو

 ةماسأ لمعتساو . هلزع مث « كلام نب ءاربلا ليخلا ىلع لمعتساو . بهو

 . ديز نبا

 : نيملسملا رشعم اي : دلاخ لاقف « فويسلا اولس دقو « ةفينح ونب لبقأف

 الإ دْعُب نم فويسلا اولس ام « مكودع رمأ هللا مكافك دقف ءاورشبأ

 . اوبهريل

 . اهمطحت اوشخ « ةيناو دنهلا اهنكلو « ناميلس ابأ اي « الك : ةعاجم لاقف

 نيملسملا نم اوند املف . اهنوتم نخستل سمشلل اهوزربأف « ةدراب ةادغ يهو
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 نكلو « ًابيهرت اهانللس ام هللاو . انفويس انّلَس نم مكيلإ رذتعن اَنِإ : اودان

 ‹ مكاقلن نأ ىلإ اهنوتم نم نخسن نأ اندرأف « اهمطحت انيشخف « ةدراب ةادغ

 . تورتسف

 لتقلا رثك ىتح « اليوط ًاربص ناقيرفلا ربصو . ًاديدش الاتق اولتتقاف

 . نيقيرفلا يف حارجلاو

 مزُهو . اليلق الإ اونف ىتح . نآرقلا ةلمحو نيملسملا يف لتقلا رحتساو

 ركسع نوكرشملاو ‹ نيكرشملا ركسع نوملسملا لخد ىتح نيقيرفلا نم لك

 ينإ مهللا : لوقي -ةيارلا هعمو- باطخلا نب ديز لعجو . ًارارم نيملسملا

 لعجو . ىباحصأ رارف نم كيلإ رذتعأو . ةمليسم هب ءاج امم كيلإ أربأ

 هللا همحر . لتق ىتح هفيسب براض مث .ودعلا روحن يف ةيارلاب دتشي

 . هنع يضرو

 نأ فاخن انإ : نوملسملا لاقف « ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ةيارلا ذخأف

 . يلبق نم متيتأ اذإ ءانأ نآرقلا لماح سب : لاقف . كلبق نم ىتؤُت

 كالم اهنإف . اهمزلا : -مهتيار هعمو- سيق نب تباث راصنألا تدانو

 تباث رفحو « هيقاس فاصنأ غلب ىتح هيلجرل رفحف ملاس مدقتف موقلا

 . امهيتيار امزل مث ‹ كلذ لثم هيلجرل

 ىتح نامئاقل ًاتباثو الاس نإو . هجو لك ىف نوقرفتي سانلا ناك دقلو

 . هالوم ةفيذح وبأ لتقو « ملاس لتق

 رانلا بهش تيأر ىتح ءًاديدش الاتق انلتتقا : برح نب يشحو لاق

 . سارجألاك اتوص اهل تعمس ىتح . فويسلا لالخ نم جرخت
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 نوملسملا قلي مل - ةفينح ينب ةدر ركذو- ينزاملا ديعس نب ةرمض لاقو

 لبق اهوتلصأ دق دق فويسلاو « عقانلا توملاب مهوقل ؛ مهنم ةياكن دشأ اود

 . قباوسلا لهأ ىلع ذئموي لّوعملا ناكف . حامرلا لبقو لبنلا

 , مكنيد يف هللا هللا ءراصنألا رشعم اي : ذئموي سيق نب تباث لاقو

 مكل ف فأ : لاقو « نيملسملا ىلع لبقأ مث . هنسحن انك ام أرمأ ءالؤه انملع

 . نوعنصت الو

 ا ل ا ا
 ىلإ اوهتنا مث د . هولتقف ليفطلا نب مكحم ىلإ د

 اهيف اوطلتخا ىتح « لاتقلا دشأ اولتاقف « اهولخ دف ةقي

 هم يحسم

 اي« رشب نب دابع انأ : هتوص ىلعأب حاصف . زشت ىلع رشب نب دابع ىفوأو

 . هدنع اوفاوت ىتح ‹ كيبل كيبل هوباجأف . يلإ ّيلإ « دابع انأ . راصنألل

 هفيس نفج مطح مث . فويسلا نوفج اومطح « يمأو يبأ مكادف :لاقف

 . ينوعبتا ‹ ةقداص ةلمح : لاق مث . اهفويس نوفج راصنألا تمطحو . هاقلأف

 ىلإ اوهتنا ىتح « نيمزهنم ةفينح ينب اوقاس ىتح « « مهمامأ جرخف

 . ثوملسملا مهيلع محتقاف « ةق ةقيدحلا حتف هللا نإ مث . مهيلع قلغأف « ةقيدحلا

 نيح « ةقيدحلا انلخد» : لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نعو

 رادج ىلع نذأف ءنذؤملا دلاخ رمأف ‹ لتقلا رحتساو ءرهظلا تقو ءاج

 دعب برحلا تعطقنا ىتح « لتقلا ىلع نولبقم موقلاو . رهظلاب ةقيدحلا

 . رصعلاو رهظلا دلاخ انب ىلصف . رصعلا

 نب رماعب تررمف . مهعم تفطف « ىلتقلا ىلع نوفوطي ةاقسلا ثعب مث
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 لاقف . ًارماع تيقسف ‹ حارج هب ةفينح ينب نم لجر هبنج ىلإو « تباث
 زهجأ نكلو « ةمارك الو ءال : تلقف . يمأو يبأ كل ىدف ينقسا : يفنحلا

 ؟يه ام : تلق . اهيف كيلع ءيش ال ةلأسم كلأسأ « تنسحأ : لاق . كيلع

 . هموق هعيض يبن : لاق « لتق هللاو تلق ؟لعف ام ‹ ةمامث وبأ : لاق

 ‹ ةميظع ةلتقم نيملسملا يف ًاضيأ مهل تناكو « لتق نم مهنم لتق الو

 انيفو ‹ فويسلا اودمغت ال : ليقو . غبي هللا لوسر باحصأ رثكأ حيبأ دق

 . ةريثك تاحارج نيملسملا نم يقب نميف ناكو . فرطت نيع مهيفو

 ءاسنلا حالسلا اوسبلأ نأ : اليل هموق ىلإ لسرأ . ةعاجم ىسمأ املف

 ىتح « مكنوصح ىلع سمشلا يلبقتسم اوموقف متحبصأ اذإ مث « ةيرذلاو
 اولعج ءاوغرف املف . مهالتق نونفدي نوملسملا تابو . يرمأ مكيتأي

 . حارجلا نم رانلاب نو دمكتي

 رمف ىلتقلا مهفّرَعُي « ديدحلا يف ةعاجم قيسف « دلاخ رمأ اوحبصأ املف

 مكحم اذه « هنم مركأ اذه : لاق ؟اذه وهأ , ةعاجم اي : لاقف « ميسو لجرب

 فقرف . هوادجوف < نسخا رفيصأ لجرل وفتح ىلا نإ: : ليفطلا نبا
 برشي ناك يتلا رثبلا يف يقلأف هب رمأو ءاريثك هللا دمحف . دلاخ هيلع

 . اهنم

 اي : لاقف . هدنع داتع ال نم الإ دحأ مهنم قبي مل هنأ یری دلاخ ناكو

 فعضأ ًالوقع تيأر ام . ليعافألا مكب لعف يذلا مكبحاص اذه . ةعاجم
 . ؟لعف ام مكب لعف اذه لثم « كباحصأ لوقع نم

 . هتلتق نإو « تعطقنا برحلا نأ نظت الو . كلذ ناك دق : ةعاجم لاقف

 . هسأر دلاخ عفرف . رظناف . نوصحلا يفل تاتويبلا لهأو « سانلا ةعامج نإ
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 دنتسا مث « ُهَّمَع ارمأ ىأرف ,نوصحلا ىلع ريثكلا قلخلاو حالسلا اذإف

 اي . يبكرا هللا ليخ اي :هباحصأل لاقف . ةلوجرلا هتكردأ مث . ةعاس

 . اهمدق ةيارلا بحاص

 كحلاصأ لاعتف . كانفأ دق فيسلا نإو « حصان كل ينإ : ةعاجم لاقف

 هدنع فرعي ناك نمو « ةقباسلا لهأ باصم دلاخب لخأ دقو . يموق ىلع

 . عاركلا فَجَع عم « ةعداوملا بحأو قر دقف ءانغلا

 . يبسلا فصنو « عاركلاو ةقلحلاو . ءاضيبلاو ءارفصلا ىلع اوحلطصاف

 . قلطناف : لاق . تعنص ام مهيلع ضراعف موقلا تآ ينإ : ةعاجم لاق مث

 . هوزاجأ مهنأ : هربخأف . عجر مث« بهذف

 ‹ ةعاجم اي كليو :لاق ء نايبصلاو ءاسنلا مه امنأ دلاخل َناَب املف

 . ادب كلذ نم تدجو امو ؟عنصأ امف « يموق : لاقف . ينتع دخ

 : لاقف . حلصلا لبقت الو هللا قتا : دلاخل هريغو ريضح نب ديسأ لاقو

 مكنم يقب نمو : لاق . ًاضيأ انريغ ىنفأو : اولاق . فيسلا مكانفأ دق هنإ

 . ًادبأ حلصلا يف ذ لخ دن ال . ىحرج موقلا نم يقب نمو : اولاق . . حيرج

 ىلع انلمحا . انرخآ نع ديبن وأ « مهب هللا انرفظي ىتح « مهيلع انب دغا

 . «أدحأ مهنم قبت ت الف ‹ مهب هللا كرفظأ نإ» ركب يبأ باتك

 نإ» : هيفو « مدلا رطقي ركب يبأ باتك ءاج ذإ ‹ كلذ ىلع مه انيبف

 . «ىسوملا هيلع ترم ًالجر قبتست الف « مهب هللا كرفظأ

 . كرمأ قوف ركب يبأ ٌرمأ : اولاقو « كلذ يف راصنألا تملكتف

 لهأ تيأر .ريخ وه يذلا الإ كلذ ىف تيغتبا ام هللاو ىنإ : لاقف
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 فيسلا ىلع هل ءاقب ال نم الإ يعم قبي ملو . اولتق دق نآرقلا لهأو ةقباسلا

 . حارلاب اوقتاو , مالسإلا اورهظأ دق مهنأ عم . حلصلا تلبقف . مهيلع جلول

 . هيلإ رذتعي ركب يبأ ىلإ بتكو . حلصلا متو

 . اذه كنع عد : ركب وبأ لاقف ظيلغ مالكب دلاخ نأش يف رمع ملكتف

 اولازي نلف . فيسلا ىلع مهلمح هتيل : ركب وبأ لاقو . ةعاطو ًاعمس : لاقف
 . هللا مهمصعي نأ الإ ‹ ةمايقلا موي ىلإ ةيلب يف مهباذك نم

 . ةرشع يتنثا ةنس لوألا عيبر يف ةماميلا ةعقو تناكو

 لاقف . ةقباسلا لهأ نم اهيف لتق نمو .ةماميلا ةعقو ًاموي رمع ركذو
 . مهيلع الإ ذئموي لوعملا نكي ملو « قباوسلا لهأ ىلع فويسلا تَحَلأ»

 هللا عنمف . ةمليسم رهظ نإ هنم لَخ ديف , هباب رسكي نأ مالسإلا ىلع اوفاخ

 ىلع -هللا مهمحر- اومدقو . هتملك رهظأو . هودع لتق ىتح مهب مالسإلا

 ٌرحّتساف . هلوسر ىلعو هللا ىلع بذك نم مهداهج باوث نم هب نورسی ام
 . «هوجولا كلت هللا محرف . لتقلا مهب

 نم رثكأ ةفينح ينب نم لتق . يرهزلاو ديبع نب ديعس نب بوقعي لاقو
 . ًاميظع مالسإلا ىلع مهنم ئراطلاو « ًاثيبخ مهؤاد ناكو « فالآ ةعبس

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو , مهتفأش هللا لصأتساف

 : ميلس ينب ةدر ركذ

 ًالاع ناكو . يمّلُسسلا ءاجرعلا يبأ نب نايفس ثيدح نم- يدقاولا ركذ

 اهيف ةميطل كلي يبنلا ىلإ ناسغ كولم نم كلم ىدهأ : لاق -هموق ةدرب

 ينب ضرأب تناك اذإ ىتح « لسرلا اهب تجرخف . ليخو « ربنعو كسم
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 « ةدرلاو اهذخأ ىلع ميلس ينب ضعب عجشتف . قي يبنلا ةافو مهتغلب ميلس

 ال يح هللا نإف ‹ تام دق دمحم ناك نإ لاقو « كلذ نم مهضعب ىبأو

 . ةميطللا مهنم اودترا نيذلا بهتناف . تومي

 هلمعتساف «رجاح نب نعم ىلإ بتك : هنع هللا يضر ركب وبأ يلو املف
 او رك ٠1 انييخ مايك كلو يف ءاقردل كاكا ميلس ينب نم ملسأ نم ىلع

 04 وتيم لو تيم كا » : هيبنل هللا لاق ام سانلا رّكذو « و هللا لوسر

 . هللا باتك نم يآ عم (04ُلْسمرل قم تحدق وسر دحام : لاقو
 نوريغي اولعجف « مهنم ةدرلا لهآ زاحناو . ميلس ينب نم رشب هيلإ عمتجاف

 . سانلا ىلع

 : هقيرحتو ةءاجفلا لتق

 . دلاخب قحلي نأ نعم ىلإ بتك «ًادلاخ هجوي نأ ركب يبأل ادب املف

 نم بلاكي ةفيرط ماقأو . لعفف « رجاح نب ةفيرط هاخأ هلمع ىلع لمعتسيو

 نب هللا دبع نب سايإ همساو- ةءاجفلا مدق ذإ « نيملسملا نم هعم نمب دترا

 ‹ دترا نم داهج تدرأ دقو , ملسم ينإ : لاقف . ركب يبأ ىلع -ليلاي دبع

 . كيلع مدقأ مل ةوق يدنع ناك ولف « ينلمحاف

 جرخف . ًاحالس هاطعأو . ًاريعب نيثالث ىلع هلمحو « همدقمب ركب وبأ رسف

 عنتما نم بيصيو . مهلاومأ ذخأيو مهلتقي ءرفاكلاو « ملسملا ضرعتسي

 موق عم « ءاثيملا يبأ نب ةبجُن : هل لاقي . ديرشلا ينب نم لجر هعمو . مهنم

 : رجاح نب ةفيرط ىلإ بتك « هربخ ركب ابأ غلب املف . ةدرلا لهأ نم

 )١( ةيآ ٠١ رمزلا ةروس نم .

 ) )۲ةيآلا نم ٠٤٤ نارمع لآ ةروس نم .
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 امأ . كيلع مالس « ةفيرط ىلإ ركب يبأ نم . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب»

 ىلع هيوقأ نأ : ينلأسو ملسم هنأ معزف . يناتأ ةءاجفلا هللا ودع نإف « دعب

 نيقي نم ىلإ ىهتنا دقو « هتحلسو هتلمحف . مالسإلا نع دترا نم لاتق

 مهلاومأ ذخأي « دترملاو ملسملا : سانلا ضرعتسا دق هللا ودع نأ ربخلا

 وأ « هلتقت ىتح « نيملسملا نم كعم نمب هيلإ رسف . مهنم هفلاخ نم لتقيو

 . «هب ينيتأتف . هذخأت

 نبا هيلع مدقف . ةءاجفلا ىلإ اودشحف . هموق ىلع باتكلا ةفيرط أرقف

 ةءاجفلا ىلإ ةفيرط فحز مث . ةءاجفلا ىلإ هنم برهو « ةبجن لتقف « ىنثملا

 ام هّللاو , ةفيرط اي : لاق , هباحصأ يف للخلا ةءاجفلا ىأر املف . امداصتف

 . هريمأ انأو هريمأ تنأ « ينم ركب يبأب ىلوأب تنأ امو . ملسمل ينإو . ترفك

 هربخأف . ركب يبأ ىلإ قلطنا مث « حالسلا قلأف اقداص تنك نإ : ةفيرط لاق
 لاقف . لعفت ال : لاقف . ةعماج يف ةفيرط هقثوأف حالسلا عضوف . كربخ

 هب ثعبف . ةعاطو ًاعمس : ةءاجفلا لاقف . ىلإ ركب يبأ باتك اذه : ةفيرط

 ‹« مشج ينب ىلإ ركب وبأ هب لسرأف . ميلس ينب نم ةرشع عم هتعماج يف
 . (١)رانلاب هتقرحف

 رك ذف -نابرظلا ينب دحأ- ةصيبق -هنع هللا يضر- ركب يبأ ىلع مدقو

 . ةصيبق CEE نأ هرمأف دتري ملو « ملسم هنأ

 . مهدجو ثيح مهلتقي « ةدرلا لهأ مهب عبتي جرخف . ريثك سان هيلإ عمتجاف

 لهأ عمجي «ًابئاغ هدجوف . يديرشلا مكحلا نب ةضيمُح تيبب رم ىتح
 . هلام قاتساو هلتقف . ادترم هل اراج دجوو . ةدرلا

 )١( ص يف قبس رانلاب قيرحتلا ىلع مالكلا  ۲٠٤١هيلإ عجراف اقيلعت .

 تا



 . مهكردأف . مهبلط يف جرخف . هراج ربخب هلهأ هربخأ ةضيمح ىتأ املف

 . مالسإلا نع دترا كراج نإ : لاقف ؟يراج تلتق : ةصيبقل لاقف

 ؟هعنمأل يلإ أح راج ىلع ودعت رفك نم نيب نمأ : لاقف

 ‹ هريعب نع عقوف « حمرلاب ةضيمح هنعطف . كلذ ناك دق : ةصيبق لاقف

 . ةضيمح هقحلي نأ لبق هباحصأ قرف دق ةصيبق ناكو . هلتق مث

 ‹ ةفينح ينبب هللا كرفظأ نإ» : دلاخ ىلإ هنع هللا يضر ركب وبأ بتكو

 ام اهب نوفرعي ةأَطَو مهأطتف « ميلس ينب ىلإ ردحنت ىتح « مهيف ثلا ّلقأف
 كرفظأ نإف ‹ مهيلع ينم هيلع ظيغأ انأ برعلا نم نطب سيل هنإف . اوعنم

 نوكي ىتح لتقلا مهيف لوّهو ءرانلاب مهقرحت نأ : مهيف كولآ الف , مهب هللا

 . ()«مهل الاكن

 اوبلجتساو . ريثك رشب مهنم عمتجاف . دلاخ لابقإب ميلس ونب تعمسو

 دبع نب ةرجش وبأ :مهعمج يذلا ناكو ادر برعلا نم يقب نم

 ‹ هباحصأ يف دلاخ حاصف . حبصلا عم مهعمج ىلإ دلاخ ىهتناف . ىزعلا

 نوملسملا لك دقو . ميلس ونب تفصو . مهفص مث . حالسلا سبلب مهرمأو

 مهيف نخثأ ىتح « هسفنب لاتقلا يلي دلاخ لعجو . مهُفُحَو مهعارك فَجَعو

 مث . ريثك رشب مهنم رسأو . اومزهناف « ةدحاو ةلمح مهيلع لمح مث . لتقلا

 . اهيف مهقرحو رئاظحلا مهل رظَح

 كلذ يف لاقو . ةريثك تاحارج نيملسملا يف ذئموي ةرجش وبأ حرجو

 : اهنم « اتايبأ

 .رانلاب قيرحتلا ىلع مالكلا دجت 514 ص عجار )١(
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 ارمعأ نأ اهدعب وجرأل ينإو دلاخ ةبيتك نم يحمر تيورف

 مدقتملا تيبلا لاق نوكي نأ دحجيو . رذتعي لعجو . ملسأ مث

 ديعصب هتلحار خانأو  ةنيدملا مدق هنع هللا يضر رمع نمز ناك املف

 ‹ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف -ءارقفلا نيب مسقي وهو- رمع ىتأ مث ةظيرق ينب

 اي : لاق . ةرجش وبأ انأ : لاق : تنأ نم : لاقف . ةجاح وذ ينإف . ينطعأ

 ام هللاو . ءوس رمُع ؟تيبلا- ي ىحمر تیورف : لوقت يذلا تسلأ « هللا ودع

 ا تس صحح آر ىلع الاب نام لج ی كيج ار دكان تدكع

 ‹ نازوش ةّرَح يف اهب دتشا مث . اهلحتراف هتلحار ىتأ ىتح . هبلط يف رمعو

 . يفوت ىتح رمع برقي نأ عاطتسا امف

 ام : لوقيو « هيلع مَحرت : رمع ركذ اذإ ناكو . هب سأب ال همالسإ ناكو

 : نيرحبلا لهأ ةدر ركذ

 لاق - غلي هللا لوسر ةافو دعب- برعلا تدترا امل : ةحلط نب ىسيع لاق

 نوفلتخي نآلا مهو . مهبحاص تام دقف ؟برعلا رمأ ينيفكي نم : ىرسك

 . مهلضفأ ىلع نوعمتجيف « مهكلم ءاقب هللا ديري نأ الإ « مهنيب

 يف سيل «نامعنلا نب قراخم .«لاجرلا لمكأ ىلع كلدن :اولاق

 ركب « كناريج ءالؤهو ‹ برعلا مهل تناد تيب لهأ نم وهو . هلثم سانلا

 . لئاو نبا

 . فرشألاف فرشألا ‹ ةئامتس مهنم ذخأو . مهيلإ لسرأف

 : لاقف  هموق يف ىلعملا نب دوراجلا ماقف . مالسإلا نع رجه لهأ دتراو
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 ءريخب الإ طق مكتآ مل ينإو ؟ةينارصنلا نم هيلع تنك ام نوملعت متسلأ

 (4)1 َنوُنََممْهَتِإَوتِيَمَكَّنِإ :  لاقف , هسفن هل ىعنو « هيبن ثعب ىلاعت هللا نإو

 . ةيآلا (04 سرلا نم ْتَلَخَدَق ٌلوُسَراَلِإ دامو ¥ : لاقو

 لوسر هنأ دهشن : اولاق ؟ىسوم ىلع مكتداهش ام : لاق هنأ ظفل يفو

 : لاق . هللا لوسر هنأ دهشن : اولاق ؟ىسيع ىلع مكتداهش امف : لاق . هللا

 ء اوشاع امك شاع . هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأو

 ملف . مكنم كلذ ىلع دهشي نأ ىبأ نم ةداهش لمحتأو . اوتام امك تامو

 . دحأ سيقلا دبع نم دتري

 لزعو . نيرحبلا ىلع ديعس نب نابأ لمعتسا دق وب هللا لوسر ناكو

 لوسر باحصأ رمأ دهشأف « ينمأم ينوغلبأ : لاقف . يمرضحلا نب ءالعلا

 . مهتومب تومأو « مهتايحب ايحأف . قلي هللا

 ‹ ةلاقم هيف كيلعو انيلع اذهو « انيلع سانلا زعأ تنأف « لعفت ال : اولاقف

 . ةنيدملا هنوغلبي لجر ةئامثالث يف قلطناو . ىبأف . لاتقلا نم رف : لاقي

 . ؟اودتري ملو اول دبي مل موق عم تبث الأ : هنع هللا يضر ركب وبأ هل لاقف

 . يي هللا لوسر دعب دحأل لمعأل تنك ام : لاقف

 رشع ةتس يف نيرحبلا ىلإ هثعبف . يمرضحلا نب ءالعلا ركب وبأ اعدف

 . لاثأ نب ةمامشب رمو . راسف « سيقلا دبع كمامأ نإف « ضما : لاقو « ًابكار

 . هب قحل مث « ميحس . ينب هموق نم لاجرب هدمأف

 نم هعم نمب لزن دق قراخم ناكو < اثاوج : هل لاقي نصحب ءالعلا لزنف

 يلِإ راسف -سيقلا دبعل ميظع نصح- رقشملا نصح : لئاو نب ركب

 يف ىلتقلا رثك ىتح . ًاديدش الاتق مهلتاقف . هيلإ عمتجا نميف « ءالعلا

 .رمزلا ةروس نم )۳١( ةيآلا )١(
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 ثعبو . ءالعلا ىلإ ثوعبلا ثعبي (*لطخلاب ىلعملا نب دوراجلاو « نيقيرفلا
 طخلا نابررَم ىلإ -ةبلعث نب سيق ينب دحأ- (*/حيرش نب مَطخلا : قراخم
 ال نأ فلح ناكو- حادقلا مدر مطحلا لزنف . ةرواسألاب هدمأف هدمتسي

 راسو . هدنع ةنيهر دوراجلا نابزرملا ذخأو- ًارَجَه ىري ىتح رمخلا برشي

 نب هللا دبع لاقف . اثاوجب ءالعلا اورصح ىتح يلُجعلا رجبأو مطحلا

 : نيملسملا يح اص نم ناكو « فذح

 انيعمجأ ةنيدملا ناكسو ًالوسرركبا بأ غلبأ الأ

 انيرصْحُم اثاوج يفدوعق ريسيرفن ىلإومكل لهف
 انيرظانلا ىشغي سمشلا عاعش جف لك يف مهءامد نأك

 انيلكوتملل رصنلا اندجو اإ نمحرلا ىلع انلكوت
 . نيروصحم كلذ ىلع اوثكمف

 انملع ول : اولاقف ءركسعلا يف ًاطغل ةليل تاذ هباحصأو ءالعلا عمسف
 . لبحب هولدف . مهملع مكل ملعأ انأ : فذح نب هللا دبع لاقف ؟مهرمأ
 ال ؟كب ءاج ام : لاق -مهنم همأو- يلجعلا رجبأ ىلع لخدي ىتح لبقأف

 . ًائيع كب هللا معنأ

 : لاقف . يندوزف « يلهأب قاحللا تدرأو « عوجلاو رضلا يب ءاج : لاق

 . ةليللا رئاس تنأ تخألا نبا سئب . كلذ ريغ هللاو كنظأ ينأ ىلع « لعفأ

 ىضمف . زرب ىتح هعم جرخو « ركسعلا نم هجرخأو . نيلعن هاطعأو هدوزف
 . دعصف لبحلاب ذخأف . فطع مث . دعبأ ىتح نصحلا ديري ال هنأك

 فيسلا كلذو . نامع طخ وهو . ةيطخلا حامرلا اهيلإ بسنت ضرأ : ءاخلا حتقب (*)

 . رطقو «ريقعلاو « فيطقلا : طخلا ىرق نمو . طخلا ىمسي هلك
 . ةبلعث نب سيق ينب وخأ ةعيبض نب مطحلا : ريرج نبا دنعو (#)
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 .رمخ مهعم راجت مهب لزن دق ‹ ىراكس مهتكرت : لاق ؛ كءارو ام : اولاقف

 . ةليللاف ةجاح مهب مكل ناك نإف . مهنم اورتشاف

 . دحأ مهنم تلفي ملف . مهولتقف مهوتيبف . مهيلإ اولزنف

 ؟ينلمحي نم : لوقي لعجو « تاباكرلا يف هلجر عضوف مطحلا بثوو

 : لاق . معن : لاق ؟ةعيبض ابأ : لوقي لبقأف . فذح نب (هاهللا دبع هعمسف

 . اهنم تامف . ىلجعلا رجبأ لجر تعطقو . هلتق هنم اند املف « كلمحأ انأ

 . ينابيشلا قورفمب اومصتعاف مهلف مزهناو

 . مهيلع قيضو ء اديدش ًالاتق مهلتاقف نيراد ةنيدم ىلإ ءالعلا راس 5

 ثيح نم انعجر انع اولخ نإ :اولاق ‹ هعم نمو قراخم كلذ ىأر املف

 . مهدالبب اوقحلف اوجرخف . مهتيلختب اوراشأف « هباحصأ ءالعلا رواشف

 نم مهيديأ يف ام ثلث ىلع ءالعلا مهح اصف . حلصلا نيراد لهأ بلطو

 . هل وهف اهنم ًاجراخ ناك امو , مهلاومأ

 ةعامج يف قورفم مكاتأ « سيقلا دبع اي : يدانت لئاو نب ركب تقفطو

 : فذَح نب هللا دبع لاقف . لئاو نب ركب

 مطحلا ةّئُس اثم قليانتأي نإ هترسأو قورفمب انودعوتال

 معنلا يف ناسرفلاب سدكت ليخ اهنطابو . ليخ اهرهاظ لخنلاف

 ممأ يفرانلا نولخاد ةّمأل اورثك نإو ءركب نم حلا اذ نإو

 نب سيق نأو . هيلع زهجي ملو « هذخف عطق رذنملا نب فيفع نأ : ريرج نبا دنعو (»)

 . هيلع زهجأ يذلا وه مصاع
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 « ينارصن هءاجف . لحاسلا ىلإ لزن ىتح « طخلا ىلإ ءالعلا راس مث
 : لاق ؟نيراد ىلإ ليخلا اهنم ضوخت ةضاخم ىلع كتللد نإ يلام : لاقف

 . كل مه لاق « نيرادب تيب لهأ : لاق ؟ينلأست امو

 . اهلهأ ىبسو « ةونع مهب رفظف . هب ضاخف

 . لبق نفسلا هيف يرجت تناكو « هوضاخ ىتح « رحبلا مهل سبح : ليقو

 . دعب ترج مث

 سبح يف هيلإ اوعرضتو « هللا ىلإ اورأج هباحصأو ءالعلا نأ : ىوريو

 , مرك اي . نيمحارلا محرأ اي» : مهؤاعد ناكو . مهءاعد هللا باجأف . رحبلا

 ال ‹ مويق اي يح اي ‹ ىتوملا يحم اي « يح اي « دمص اي « دحأ اي« ميلح اي

 لثم ىلع نوشمي ًاعيمج هللا نذإب جيلخلا كلذ اوزاجأف «انبر اي تنأ الإ هلإ

 لئالجلا ىدحإ رافكلاب لزنأو هرحب لذ هللا نأ رت ملأ

 لئاوألا راحبلا قلف نم مظعأب انءاجف راحبلا قش يذلا انوعد

 هيلع حلاص ام ىلع اوح اص « نيرحبلا لهأ نم ةدرلا لهأ كلذ ىأر الو

 . رجه لهآ

 سيقلا دبع نم الاجر ثعب : سوجملاو ةدرلا لهأ ىلع ءالعلا رهظ املو

 . امهنع هللا يضر ريبزلاو « ةحلط ىلع اولزنف . هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ

 ةحلط رضحو « ركب يبأ ىلع اولخد مث . ةدرلا لهأ يف مهمايقب امهوربخأو

 ءيش سيلو . مالسإ لهأ موق انإ « هللا لوسر ةفيلخ اي : اولاقف . ريبزلاو

 . نيحاوطو رحبلا نم ًاضرأ انيطعت نأ بحن نحنو . كاضر نم انيلإ بحأ
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 . باجأف «ريبزلاو ةحلط كلذ يف هملكو

 . بتكف « ًاباتك انل بتكا : اولاقو

 باتكلا يف لفت : هأرق املف . هنع هللا يضر رمع ىلإ باتكلاب اوقلطناف

 . هاحمو

 . ؟رمع مأ ةفيلخلا تنأ « يردن ام هللاو : الاقف «ريبزلاو ةحلط لخدو

 هرك رمع ناك نئل : ركب وبأ لاقف . هوربخأف ؟كاذ امو : ركب وبأ لاقف

 . هلعفأ ال ينإف « كلذ نم ًائيش

 . رمع ءاج ذإ كلذ ىلع مه امنيبف

 ؟| ذه نم تهرك ام : ركب وبأ هل لاقف

 ‹ سانلا ىلع مسقت تنأو . ةماعلا نود ةصاخلا يطعت نأ تهرك : لاق

 . سانلا نود ًافلأ نيرشع ةميق ءالؤه يطعتو « ةقباسلا لهأ لضفت نأ ىبأتف

 . قحلا وه اذه . ًاريخ كازجو « هللا كقفو : ركب وبأ لاقف

 : نامع دزأو («)ايد لهأ ةدر ركذ

 . نيملسم غلي هللا لوسر ىلع اومدق مهنأ : كلذو

 . يدزألا مث « يقرابلا نّصْحم نب ةفيذح : هل لاقي ًاقدصم مهيلإ ثعبف

 ىلع اهدريو « مهئاينغأ نم ةقدصلا ذخأي نأ» :هرمأو . ابد لهأ نم

 . ةفيذح كلذ لعفف «مهئارقف

 ةنيدم تناكو . نامع ةمصاع تناك . فلأ اهدعب ءابلاو ةلمهملا لادلا حتفب (*)

 . برعلا اهدصقت قوسب ةروهشم
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 ىلإ ةفيذح مهاعدف . اودتراو , ةقدصلا اوعنم هلي هللا لوسر يفوت املف

 : نوزجتري اولعجو . اوبأف . ةبوتلا

 .يدرربخاناتأدقل

 . يبت اهلك شيرق تسمأ
 يرقبع هللا رمعل « ملظ

 نم» : لاقو « ًاديدش ًاظيغ ظاتغاف . مهرمأب ركب يبأ ىلإ ةفيذح بتكف

 . «مهل ليو ؟ءالؤهل

 ىلع هلمعتسا دق هلي يبنلا ناكو- لهج يبأ نب ةمركع مهيلإ ثعب مث

 ىلإ زاحنا غلي يبنلا ةافو هتغلب املف -ًاق دصم ةعصعص نب رماع ينب ىلْفُس

 يف ةلابتب ًاميقم ناكو . مالسإلا ىلع اوتبث « برعلا نم سانأ يف ةلاب

 . ةعيبر نب بعك ضرأ

 . «اًبد لهأ ىلإ نيملسملا نم كلّبق نميف رس» : ركب يبأ باتك هءاجف

 نب طيقل : ةدرلا لهأ سأر ناكو . نيملسملا نم نيفلأ وحن يف ةمركع راسف

 . هنوقلي دزألا نم لجر فلأ ثعب « ةمركع ريسم هغلب املف . يدزألا كلام

 E ضبا وانزل ناكر ميل عرف ارك نسسرفلا هةيكم لو

 لتقو . طيقل باحصأ فشكنا مث ‹ ةعاس اوشوانتف . ناتعيلطلا تقتلاف

 ةمركع عرسأف . هربخب ًاسراف ةمركع باحصأ ثعبو . لجر ةئام وحن مهنم
 . موقلا كردأ ىتح « ةئبعت ىلع راسو . ًاعيمج اوفحز مث . هتعيلط قحل ىتح

 طيقل ىلإ مهلف عجرو . لتقلا مهيف رثكأو , ةمركع مهمزه مث . ةعاس اولتتقاف

 . لبقم ةمركع نأ : هوربخأف « كلام نبا
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 ثوملسملا مهرصحف . ايد ةنيدم اولخد ىتح ودعلا مزهناف . مهعم لتاقف

 . ةبهأ هل اوذخأ دق اونوكي مل ذإ ءراصحلا مهيلع قشو . ًارهش

 برح نيب الإ ءال :لاقف . حلصلا هنولأسي .ةفيذح ىلإ اولسرأف

 ملسلا امف « اهانفرع دقف « ةيلجلا برحلا امأ : اولاق . ةيزخم مّلس وأ « ةيلجم

 ام لك نأو ءرانلا يف مكالتقو ةنجلا يف انالتق نأ نودهشت : لاق ؟ةيزخلا

 ىلع متنأو قح ىلع انأو . انل در وهف هومتذخأ امو ءانل وهف مكنم هانذخأ
 . كلذب اورقأف . انيأر اب مكيف مكحنو « رفكو لطاب

 نوملسملا لخدف .اولعفف .مكعم حالس ال ءالّرَع اوجرخا :لاقف

 يبسأو « مكفارشأ لتقأ نأ : مكيف تمكح دق ينإ : ةفيذح لاقف . مهنصح

 . مهيرارذ ىبسو « لجر ةئام مهفارشأ نم لتقف

 نم ةئامعبرأو ‹ ةلتاقملا نم ةئامثالث مهو . ةنيدملا مهيبسب ةفيذح م دقو

 . ءاسنلاو ةيرذلا

 . ركب يبأل اهيلع ًالماع ابدب ةمركع ماقأو

 تنب ةلمر راد هنع هللا يضر ركب وبأ مهلزنأ : مهيبسب ةفيذح مدق املف

 ام هللاو : نولوقي موقلاو . ةلتاقملا نم يقب نم لتقي نأ ديري وهو « ثراحلا

 مهعدي نأ ركب وبأ ىبأيف ءانلاومأ ىلع انححش نكلو « مالسإلا نع انعجر

 . اوبسي ال نأ هيأر ناكو . رمع مهيف هملكو . لوقلا اذهب

 ءرمع مهاعدف . ركب وبأ تام ىتح ةلمر راد يف نيفوقوم اولازي ملف
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 . رارحأ موق متنأف « متئش دالب يأ ىلإ اوقلطنا : لاقف
 . ةرصبلا اولزن ىتح اوجرخف
 . ذثموي مالغ وهو -بلهملا دلاو- ةرفص وبأ مهيف ناكو

 . ريناند ةسمخ ركب وبأ مهاطعأ ابد لهأ وزغ مدق املو

 د 2 *
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 ةرشع ةيناثلا ةنسلا

 : قارعلا ىلإ دلاخ ريسم

 ةنس ىهو « هنع هللا ىضر ركب ىبأ ةفالخ نم ةيناثلا ةنسلا تلخد الو

 رسف « ةماميلا نم تغرف اذإ» : دلاخ ىلإ بتك : ةرجهلا نم ةرشع ىتنثا

 . «سراف برح كتيلو دقف « قارعلا ىلإ

 ةّلُبَأْلا ىلإ راس مث داوسلا لهأ حلاصف . ًافلأ نيثالثو ةعضب يف هيلإ راسف

 نيكرشملا هللا مزهف « دلاخ عم ىقتلاف افلأ نيرشعو ةئام يف ىرسك جرخو

 الو. اولس اوملسأف « دعب امأ» یرسک ىلإ دلاخ بتكو . سرفلا نم

 «ةايحلا نوبحت امك توملا نوبحي موقب مكتئج دقف الإو « ةيزجلا اودأف

 . هوحلاصف

 . ةنيدملا ىلإ عجر مث« سانلاب هنع هللا يضر ركب وبأ جح اهيفو

 : ةرشع ةثلاثلا ةنسلا ثداوح

 . ةرشع ثالث ةنس تلخ حد مث

 نب ديزي مهيلع رّمأو . ماشلا ىلإ دونجلا هنع هللا يضر ركب وبأ ثعبف
 نب ورمعو « ةنسح نب ليبحرشو « حارجلا نب رماع ة ديبع ابأو « نايفس يبأ

 . افلأ نيعبس يف نيطسلف ىلعأب مورلا تلزنو . صاعلا

 نأ -ةريحلاب وهو- ًادلاخ رمأف . هنو دمتسيو هنوربخي ركب ىبأ ىلإ اوبتكف

 الجر سانلا ةفعض ىلع فلختسيو « ةوقلا لهأ نم هعم نمب ماشلا لهأ ًدمُي

 . مهنم
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 . ةنيدملا ىلإ ةفعضلا درو « ةوقلا لهأب دلاخ راسف

 . ةثراح نب ىتثملا : قارعلاب ملسأ نم ىلع فلختساو

 . تحتف ةنيدم لوأ يهو . ىَرصُب اوحتفف , ماشلا ىلإ لصو ىتح راسو

 تناكف « نيدانجأ ىلإ نوملسملا زاحناف « مورلا نم نوكرشملا عمتجا مث

 . نيملسملل رصنلا ناكو . ةروهشملا ةعقولا

 : هنع هللا يضر قيدصلا توم

 تضم ةليل ةرشع عبسل « ءاثالثلا ةليل « قيدصلا تام : ةنسلا هذه يفو

 . ةرخآلا ىدامج نم

 . ةليل نيرشعو نيتنثاو ‹ رهشأ ةثالثو نيتنس هتفالخ تناكو

 مهتيلو ينإ مهللا» : لاقو . باطخلا نب رمع سانلا ىلع فلختساو

 ينفّلْخاَف . رمع ةاباحم درأ ملو « مهحالصإ الإ كلذب درأ ملو « مهريخ
 نم هلعجاو « مهّيلاو مهل حلصأ . كديب مهيصاونو . كدابع مهف . مهيف

 . «هتيعر هل حلصأو . هي هيبن يده عبتي « نيدشارلا كئافلخ

 ًاقحو ءراهنلا يف هلبقي ال ليللا يف ًاقح هلل نإ ءرمع ايد : لاقف . هاعد مث

 انإو . ةضيرف ىدؤت ىتح ةلفان لبقت ال اهنإو . ليللا يف هلبقي ال راهنلا يف

 نازيمل قُحو . مهيلع هلقثو « قحلا مهعابتاب : هنيزاوم تلقث نم نيزاوم تلقث
 مل « يتيصو تظفح اذإف . اليقث نوكي نأ ًادغ قحلا ريغ هيف عضوي ال
 بئاغ الف . اهتعيض نإو . كب لزان وهو . توملا نم كيلإ بحأ بئاغ نكي

 . «هزجُعُت تسلو « هنم كيلإ هركأ

 . سدسلا ةفاحق وبأ هوبأ هنم ثروو
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 فالختساب دانجألا ءارمأ ىلإ هنع هللا يضر ركب يبأ باتك درو الو

 . هوعياب رمع

 تناكف . مورلا اهب عمتجا دقو . ندرألا ةيحانب «لحف» ىلإ اوراس مث

 . قشّمد ىلإ نوكرشملا زاحناو . نيملسملا هللا رصنو . ةروهشملا «لحف» ةعقو

 : ةرشع ةعبارلا ةنسلا ثداوح

 : ةرشع ةعبارلا ةنسلا تلخد مث

 هنع هللا يضر رمع باتك ىتأف . دلاخ مهيلعو قشمد ىلإ اوراس : اهيفو

 . حارجلا نب ةديبع يبأ ريمأتو ؛ دلاخ لزعب

 يف هللا دبع نب ريرج مدقو . ةعامج حيوارتلا ةالصب رمع رمأ : اهيفو

 ىلإ ريرج مهب راسف . قارعلا ىلإ جورخلاب رمع هيلع راشأف « ةليجب نم بكر

 ددم تنأ اغإف ‹ لبقأ» : هيلإ بتك « ةثراح نب ىنثملا نم برق املف . قارعلا

 . «ىل

 بْيوُبلا ةعقو تناكف .اعمتجا مث .ريمأ انأو ءريمأ تنأ :ريرج لاقف

 بتكو « قارعلا ىلع هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس رّمَأ رمع نإ مث
 لاخ : ليق نأ هللا نم كنرغي ال « بيهو نب دعس اي» : لاقف . هاصوأو هل

 وحمي نكلو . يسلاب هيسلا وحمي ال هللا نإف . هبحاصو هِي هللا لوسر
 سانلاف . هتعاطب الإ بسن دحأ نيبو هنيب سيل هللا نإو . نسحلاب ئسلا

 نولضافتي . هدابع مهو مهبر هللا . ءاوس هللا تاذ يف مهعيضوو مهفيرش

 هيلع تيأر يذلا رمألا رظناف . ةعاطلاب هللا دنع ام نوكرديو . ةيفاعلاب
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 ىلإ بتكو «رمألا هنإف . همزلاف . انقراف نأ ىلإ ثعب ذنم قل هللا لوسر

 < فارتشن .لؤتف هم نج دعس راف هيلا اننمدجي نأ ةريرجتو: نقلا

 . سانلا هيلإ عمتجاو

 : ةرشع ةسماخلا ةنسلا ثداوح

 . ةرشع ةسماخلا ةنسلا تلخد مث

 : ةيسداقلا حتف

 . هدمتسي رمع ىلإ بتكو « ةيسداقلا ىلإ دعس راس ءاتشلا رسحنا املف

 يبأ ىلإ بتكو . ةنيدملا لهأ نم شيج يف « ةبعش نب ةريغملا هيلإ ثعبف

 . فلأب هدمي نأ : ةديبع

 رسج نيملسملا نيبو هنيبو . ةيسداقلا لزن ىتح ‹ قيقرلاو عبتلا ىوس

 عمتجاو . اليف نوثالثو ةثالث مهعمو ‹ فلأ ةئامثالث اوناك : ليقو . ةيسداقلا

 ىتلا ةروهشملا ةيسداقلا ةعقو تناكف . ًافلأ نيثالث اوراص ىتح نوملسملا

 . نيكرشملا مزهو . نيملسملا اهيف هللا رصن

 راد نيملسملل ًدعأ نأ» : دعس ىلإ رمع بتك . سرفلا هللا مزه املف

 تبانم يفو « هاشلاو ريعبلل حلصي ثيح الإ برعلل حلصي ال هنإو . ةرجه

 . «رحب بناج ىلإ ةالف رظناف . بشعلا

 اهلزنف « مويلا ةفوكلا عضوم مهل داتراف . فينح نب نامثع دعس ثعبف

 . «اهولزنيلف « ادنج -ةرصبلا
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 يذلا وهو . اهلزن ىتح لجر ةئامثالث يف ناوزغ نب ةبتع اهيلإ ثعبف

 . ةرصبلا رص

 . ماشلاب ةروهشملا كومريلا ةعقو تناك : ةنسلا هذه يفو

 سدقملا تيب ىراصن حلاصف . ةيباجلا لزنو « ماشلا ىلإ رمع جرخو
 رمع نوكي ىتح « ةديبع يبأ عم حلصلا ىلإ اوبيجي نأ اوبأ دق اوناكو-

 . ثالث ىلإ مورلا ءالجإ مهيلع طرتشاو . مهح اصف -هعم حلصلا نودقعي

 . دانجألا ءارمأ هيلإ عمتجاو

 رادقم ىلع اياطعلا ىطعأف . ناويدلا عضو ةنيدملا ىلإ عجر املف

 . برقألاف برقألاب مث . وْ هللا لوسرل َةَمْرُح « سابعلاب أدبف . ةقباسلا
 : ةرشع ةسداسلا ةنسلا ثداوح

 . ةرشع ةسداسلا ةنسلا تلخد مث

 : لاق نَم مهنمف . هئدبم يف ةباحصلا راشتساو . خيراتلا رمع بتك اهيف

 نم : لاق نَم مهنمو «ةافولا نم : لاق نم مهنمو «ةوبنلا ءْدَب نم أدبن

 . ةرجهلا نم رمع هلعجف . ةرجهلا

 : ةرشع ةعباسلا ةنسلا ثداوح

 : ةرشع ةعباسلا ةنسلا تلخد مث

 . ابرغو اقرش ةريثك حوتف اهيف ناكف

 ناكو . مالسلا هيلع لايناد دسج اهيف دجو ىتلا ءرَتْسُت تحتم اهيفو

 سه "وأ



 ‹ مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع تنب موثلك مأ رمع جوزت : اهيفو

 . لَو هللا لوسر رهصل ابلط
 : ةرشع ةنماثلا ةنسلا ثداوح

 : ةرشع ةنماثلا ةنسلا تلخد مث

 ام ةرثكل . ةدامرلا ماع ىمستو «ةديدش ةعاجم سانلا باصأ : اهيف

 لأسو . سانلاب رمع ىقستساف .اعوج مئاهبلاو سانلا نم اهيف كله

 . طحقلا هللا لازأف . هئاعد ىلع سانلاو رمع نمؤيو . هللا وعدي نأ سابعلا

 . ًافلأ نورشعو ةسمخ هيف كله دقو « ماشلاب ساوُمع نوعاط عقو اهيفو

 يبأ نب ديزيو « لبج نب ذاعمو « حاّرجلا نب رماع ةديبع وبأ هيف تامو
 . مهنع هللا يضر نايفس

 . نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ىلع رّمَأ : مهتوم رمع غلب املف

 : ةرشع ةعساتلا ةنسلا ثداوح

 : ةرشع ةعساتلا ةنسلا تلخد مث

 . ابرغو ًاقرش ةريثك حوتف اهيف حتف
 : نيرشعلا ةنسلا ثداوح

 : نورشعلا ةنسلا تلخد مث

 . ةيردنكسإلاو رصم تحتف : اهيفو

 تاعرذأ ىلإ زاجحلا نم دوهيلا هنع هللا يضر رمع ىلجأ : اهيفو

 . اهريغو

 ا ا -



 : نيرشعلاو ةيداحلا ةنسلا ثداوح

 : نورشعلاو ةيداحلا ةنسلا تلخد مث

 . ذئموي لتقو « نرَقُم نب نامعنلا اهريمأو , دنواهت حتف ناك اهيفو

 . صمحب هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ تام : اهيفو

 يدسألا دليوخ نب ةحيلطو ‹ برك يدعم نب ورمع تام : اهيفو

 ءالب سرفلا لاتق يف ىلبأو  همالسإ نسحو ملسأ مث . أبنت ناك يذلا-

 . دنواهنب نرقم نب نامعنلا عم التق -انسح

 : نيرشعلاو ةيناثلا ةنسلا ثداوح

 : نورشعلاو ةيناثلا ةنسلا تلخد مث

 كولم رخآ درجدزي براحو « ناسارخ سيق نب فنحألا لخد : اهيفو

 . اهيف هللا همزهف . سرفلا

 . ةكم ىلع هلماع ناكو . ثراحلا نب عفان هاقلتف . رمع رمتعا : اهيفو

 : لاق ؟ىّرْبَأ نمو :رمع لاق « ىَرْبَأ نبا : لاق ؟تفلَخ نم :رمع هل لاقف

 . ضئارفلاب ملاع « نآرقلل ئراق هنإ : لاق ؟اضيأ ىلومو : لاق . انل ىلوم

 ءاماوقأ نآرقلا اذهب عفري هللا نإ» : لوقي وَ هللا لوسر تعمس :رمع لاقف

 . «نيرخآ هب عضيو

 : نيرشعلاو ةثلاخلا ةنسلا ثداوح

 : نورشعلاو ةثلاثلا ةنسلا تلخد مث

 عبرأل ءاعبرألا موي نم حبصلا ةالص يف . هنع هللا يضر رمع لت : اهيفو
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 . نيرشعو عبرأ ةنس مرحلا لاله دحألا موي نفدو . ةجحلا يذ نم نيقب لايل

 اكيد نأك تيأر ينإ» : لاقف . ًابيطخ ماق اهرخآ يف جحلا نم عجر الو
 . «يلجأ روضح الإ كلذ يف ىرأ الو « ًاثالث وأ نيت 2 رقت ينَرَقَن رمحأ

 «ةبعش نب ةريغملا مالغ + يسوجلا ةؤلؤل وبأ هيقلف هلق: قوتسلا ىلإ جرتخ مث

 نم ينع عضي يالوم مّلكُت الأ :هل لاقف . ءاحرألا لمعي اعناص ناکو

 ‹ نسحم لماعل كنإ : لاق . رانيد : لاق ؟كجارخ مكو :لاق ؟ىجارخ

 هل عنطصاف .رمع لتق رمضأو « يب قاضو كُلَْع سانلا حسو : لاقف

 ىرت فيك : لاقف . نازمرهلا هب ىتأ مث . هّمسو هذحشو نيدح اذ ًارجنخ
 . هلتق الإ ًادحأ هب برضت ال كنأ ىرأ : لاق ؟اذه

 تانعط ثالث هنعط . حبصلا ةالص يف هنع هللا يضر رمع رّبك املف
 . نيحيحصلا ىف هلتقم ةصقو

 هتومبو ء. سمخ وأ لايل عبرأو رهشأ ةتسو نينس رشع هتفالخ تناكو

 . مويلا ىلإ ةنتفلا باب حتفنا

 : ةاروتلا يف ىرأ ينإ : امهنع هللا يضر رمعل مالس نب هللا دبع لاقو

 اهباوبأ نم باب تنأ : لاق يل ٌرّسَف : لاق « منهج باوبأ نم باب كنأ

 . حتفنا تم اذإف سانلا اهمحتقي الثل . ًاقلغم

 برخو « ةنيدم نيثالثو ًاتسو ًافلأ رافكلا دالب نم هيدي ىلع هللا حتفو
 ‹ نيواودلا نّودو . دجسم فالآ ةعبرأ ىنبو . ةسينكو ةعيب فالآ ةعبرأ

 . خبراتلا خرأو « جارخلا عضوو . راصمألا رصمو

 . هنع يضرو هللا همحر . ةروثأملا قباوسلاو , ةروهشملا لئاضفلا هلو
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 : نيرشعو عبرا ةنس ثداوح

 : نورشعلاو ةعبارلا ةنسلا تلخد مث

 وأ- مرحلا لاله ةع ‹ هنع هللا يضر نافع نب نامثع اهيف فلختساف

 . مايأ ةثالثب رمع نفد دعب -مرحلا نم ثالثل

 رجاه . ملعلاو فرشلا يوذ نمو « ةقباسلا يوذ نم ناکو . ًايدق ملسأ

 حكني ملو . نيتنبالا هلي هللا لوسر هَجّورو . نيتلبقلا ىلصو . نيترجهلا
 هم دقي هلع هللا لوسر تاكو . هريغ ةعاسلا مايق ىلإ مدآ نم ىبن ىتنبا

 ةكئالم هنم يحتست نم يحتسأ دل يلام» : لوقيو 2ءهنم ىحتسيو

 . «؟ءامسلا

 مأو « سابعلا ةجوز لضفلا مأو « كلام نب ةقارُس يفوت : ةنسلا هذه يفو

 . مهنع هللا يضرو . لي هللا لوسر ةالوم ةكرب نميأ

 : نيرشعو سمخ ةنس ثداوح

 : نورشعلاو ةسماخلا ةنسلا تلخد مث

 فلخ نب بهو نب ريمعو « نذؤملا موتكم مأ نب هللا دبع اهيف يفوتف

 فلخ نب ناوفصو وه دهاعت مث . ردب موي نيملسملا رزح يذلا ٠ يحمجلا

 ءادتفا ىوعدب « ةنيدملا ىلإ بهذف . قلك هللا لوسر لايتغا ىلع يحمجلا

 صق غي هللا لوسر ىلع لخد املف .ردب موي رسأ ناك يذلا بهو هنبا

 . ملسأو قحلا ةداهش دهشف . هيلع ناوفصو وه دهاعت ام هللا لوسر هيلع

 قشاعلا مازح نب ةورع يفوت اهيفو
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 : نيرشعو تس ةنس ثداوح

 . نورشعلاو ةسداسلا ةنسلا تلخد مث

 دبع- ةلدابعلا هعمو « ةيقيرفإ حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع ازغ اهيفو

 -ريبزلا نب هللا دبعو ‹ نيصحلا نب عفان نب هللا دبعو ء سيق نب عفان نب هللا

 هللا دبع هلتق . سجرج لتقف . فلأ يتئام يف ربربلا كلم سجرج يقلف

 . نيملسملا ىلع هللا حتفو . ريبزلا نبا

 ناكو . توملا دعب ملكت يذلا يراصنألا ديز نب ةجراخ تام : اهيفو

 . ؟سيرأ رب امو . سيرأ رثب « عبرأ تيقبو . ناتليل تلخ : همالك نم

 . ةدج ىلإ لحاسلا لوحي نأ ةكم لهأ هملكف « نامثع رمتعا اهيفو

 يف كلذ لبق نوسرُي اوناكو . عسوأو ةكم ىلإ برقأ يه :اولاقو

 . اهيلإ لحاسلا لوحو « اهآرف ةدُج ىلإ نامثع جرخف . (*)ةبيعشلا

 : نيرشعو عبس ةنس ثداوح

 . نورشعلاو ةعباسلا ةنسلا تلخد مث

 دي ىلع سلدنألاو ةيقيرفأ حتف ناك -ريرج نبا لوق ىلع- اهيفو

 . حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 ىلوو ءرصم نع صاعلا نب ورمع هنع هللا يضر نامثع لزع : اهيفو
 . حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع اهيلع

 لهأ نم ناكو . هنع هللا يضر ورمع نب بعك نب هللا دبع تام : اهيفو

 ردي

 . نميلا قيرط نم زاجحلا رحب لحاس ىلع تناك ةيرق (*)
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 : نيرشعو نامث ةنس ثداوح

 . نورشعلاو ةنماثلا ةنسلا تلخد مث

 هتأرماو ‹ تماصلا نب ةدابع هعمو « رحبلا نايفس ىبأ نب ةيواعم ازغ اهيف

 يهو . تكلهف اهل ةباد نع تطقسف -ميلس مأ تخأ- ناحلم تنب مارح مأ

 ‹ كحضي وهو ظقيتساف . ةلوليق تقو اهتيب يف وَ هللا لوسر مان يتلا

 نوبكري « هللا ليبس ىف ةازغ ىلع اوضرُع ىتمأ نم سان» : لاقف ؟هتلأسف

 هللا عدا : تلاقف -ةرسألا ىلع كولملاك وأ- ةرسألا ىلع ًاكولم «رحبلا بَ

 ‹ كحضي وهو ظقيتسا مث « مان مث . مهنم تنأ : لاقف . مهنم ينلعجي نأ

 نم تنأ : لاقف . مهنم ينلعجي نأ هللا عدا : تلاقف . هلوق لثم لاقف ؟هتلأسف

 . «نيلوألا

 . اهلهأ هح اصف . سربق ةيواعم ازغ : اهيفو

 : نيرشعو عست ةنس ثداوح

 . نورشعلاو ةعساتلا ةنسلا تلخد مث

 لوسر دجسم قيض هنع هللا يضر نامثع ىلإ سانلا ىكش :اهيف

 -صخلا ىهو- ةصقلاو < ةشوقنملا ةراجحلاب هانبو « هتعسوتب رمأف 2 قلك هللا

 . كل ذك مارحلا دجسملا عسو اهيفو

 يضر رمع ناكو . هنع هللا يضر يلهابلا ةعيبر نب ناميلس تام : اهيفو

 . نانثا هيلإ مصتخي مل ًاموي نيعبرأ ثكمف « نئادملا ءاضق هالو هنع هللا

 . نيثالث ةنس تلخد مث
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 رثب يف هنع هللا يضر نافع نب نامثع دي نم هللا لوسر متاخ عقو اهيفو

 ةيعرلا نم عقوف . نزحلا دشأ كلذل نزحف . دجوي ملو تحزئف « سيرأ

 . اهدعب نامثع ىلع للخلا

 نب ةفيذح هعمو ‹ ناسارخ ةفوكلا نم صاعلا نب ديعس ازغ : اهيفو

 نب ورمع نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبعو . نيسحلاو « نسحلاو « ناميلا

 . مهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبعو « صاعلا

 هراكنإ ةدشو « هنع هللا ىضر يرافغلا ٌرذ ىبأ رمأ نم ناك ام ناك : اهيفو

 اميف عسوتلاو « مهيلع هللا معنأ اب عاتمتسالا يف ماشلا لهأو ةيواعم ىلع

 نم دحأ تيبي ال نأ : ىري هنأو .لاومألا نم مهيلع ءافأو ‹ مهل حابأ

 بهذلا نوزنكي نيذلا نم تاك الإو رانيد الو مهرد هدنعو نيملسملا

 . ةضفلاو

 ٌرذ ىبأ صاخشإب نامثع بتكف . نامثع ىلإ هنأش ىف ةيواعم بتكف

 برهف .رذ ىبأ لوح فافتلالا ةنتفلا ةاعد ضعب ةلواحمو « ةنيدملا ىلإ

 هللا يضر تام ىتح اهب ماقأو . هتعاط يفو نامثع نذإب ةذبرلا ىلإ مهنم

 . هل

 رثك نيح ءاروزلا ىلع ةعمحلا موي ثلاثلا ءادنلا نامثع داز : اهيفو

 . ةنيدملاب هل تناك راد ءاروزلاو . مويلا ىلإ كلذ ىلع رمألا تبثف . سانلا

 . ةعبرألا ءارقلا دحأو « ءارقلا ديس : بعك نب بأ تام اهيفو

 : نيثالثو ىدحإ ةنس ثداوح

 . نوثالثلاو ةيداحلا ةنسلا تلخد مث

 - "مخل



 باتك فلس قزم يذلا وهو « سرفلا كولم رخآ درجدزي لتق : اهيفو
 . هكلم هللا قزمي نأ هيلع اعدف . مالسإلا ىلإ هيف هاعد يذلا يَ هللا لوسر

 . ةينيمرأ يرهفلا ةملسم نب بيبح حتف : اهيفو

 ناكو .رحبلا يف يراوصلا ةوزغ ةنسلا هذه يف ناك : يدقاولا لاقو

 نامثع بيع ارهظأف . ركب يبأ نب دمحمو « ةفيذح يبأ نب دمحم : اهيف

 . لالح همد : نالوقيو . رمعو ركب ابأ فلاخ امو رّيغ امو

 : نيثالثو نيتنثا ةنس ثداوح

 . (*)نوثالثلاو ةيناثلا ةنسلا تلخد مث

 . ةينيطنطسقلا قيضم غلب ىتح « مورلا دالب ةيواعم ازغ اهيف

 ناملسو « دوعسم نب هللا دبعو « فوع نب نمحرلا دبع تام : اهيفو

 ‹ بلطملا دبع نب سابعلاو -ةدانج نب بدنج- يرافغلا رذ وبأو يسرافلا

 . مهنع هللا يضر . برح نب نايفس وبأو

 : نيثالثو ثالث ةنس ثداوح

 . نوثالثلاو ةثلاثلا ةنسلا تلخد مث

 يف ثيبخ مالكب هيف اوملكتو , ءوسلاب نامثع قارعلا لهأ ركذ : اهيفو

 هرمأي بتكف .نامثع ىلإ مهرمأ يف بتكف .رماع نب ديعس سلجم
 . مهحصنو . مهفلأتو مهمركأ ةيواعم ىلع اومدق املف . ماشلا ىلإ مهئالجإب

 مهيغ يف اودامتف مهحصن مث .ةعانش هيف مالكب مهملكتم هباجأف

 ريرج نبا خيرات نم اهتلمكف . لصألا نم نيثالثلا دعب ىلوألا ةنسلا تطقس (»)

 . ةياهنلاو ةيادبلاو
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 نب ليمك : ةرشع اوناكو . ماشلا نع ةيواعم مهافنف . مهرشو مهتلاهجو

 تباثو « يعخنلا سيق يق نب ةمقلعو -ديزي نب كلام- يعخنلا رتش ثألاو « دايز

 بعك نب بدنجو ‹ يرماعلا ريهز نب بدنجو ‹ يعخنلا سيق نبا

 نب ةعصعصو ‹ يعازخلا قمحلا نب ورمعو . دعجلا نب ةورعو . يدزألا

 . ةريزجلا ىلإ اووأف . ءاّوكلا نباو .ناحوص نب ديز هوخأو « ناحوص

 . نامثع لتقل اهوداق ىتلا ةنتفلا تناك ىتح صمحب اورقتساو

 . هنع هللا ىضر ورمع نب دادقملا تام : اهيفو

 : نيثالثو عبرأ ةنس ثداوح

 : نوثالثلاو ةعبارلا ةنسلا تلخد مث

 -ةفوكلا لهأ نم مهروهمج ناكو- نامثع نع نوفرحنملا بتاكت : اهيف

 هرظاني نم مهنم هيلإ اوثعبف . هيلع اومقن اميف هترظانمل اوعمتجي نأ اودعاوتو

 . ادج كلذ هيلع قش ىتح . لزع نم لزعو ىلو نم ةيلوت نم لعف اميف

 « يأرب راشأ لكف . مهراشتساو . هدنع مهرضحأف « دانجألا ءارمأ ىلإ ثعبف

 . ءالؤه بولق فلأتو . هيلع اوناك ام ىلع هلامع ررق نأب رمألا ىهتنا مث

 يدامتلا نم كلذ مهعنمي ملف . روغثلا ىلإو وزغلا ىلإ اوثعبي نأ مهب رمأو

 . مهيغ يف
 امهنع هللا يضر تماصلا نب ةدابعو « يراصنألا ةحلط وبأ يفوت : اهيفو

 : نيثالثو رسمخ ةنس ثداوح

 . نوثالثلاو ةسماخلا ةنسلا تلخد مث

 ًاردب دهشو ًايدق ملسأ « ةعيبر نب رامع ةباحصلا نم تام :اهيفو

 . هنع هللا ىضر
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 . نامثع ىلع مهقفاو نمو رصم لهأ نم ةعامج جورخ ناك : اهيفو

 لهأ نم يدوهي لجر- أبس نب هللا دبع نم ناك : اهعبنمو ةنتفلا لصأو

 -نامثع نمز يف هب هرفكو هيلع هدقح هب يفخيل مالسإلا رهظأ « ءاعنص
 مث ءزاجحلاب أدبف . مهتلالض لواحي نيملسملا نادلب يف لقتني ناكو
 ىتح هوجرخأف . ديري ام ىلع ردقي ملف . ماشلا مث « ةفوكلا مث . ةرصبلا

 هلل ةداحم ءاهران لعشأو . ةنتفلا داقو «نامثع ىلع زمغف .رصم ىتأ

 ‹هنع هللا يضر نامثع ةرصاحمب ىربكلا ةيلبلا تناك ىتح « هلوسرلو

 يف جراوخلا نيمرجملا كئلوأ ديب ناكو . ىلاعت هللا باتك ولتي وهو « هلايتغاو

 . هنع هللا يضر ةنسلا هذه نم ةجحلا يذ

 يف سانلاو ‹ لي هللا لوسر اهب ربخأ يتلا ةميظعلا ةنتفلا تعقو هلتقبو

 . مويلا ىلإ اهرش نم اياقب

 اهيف رصوح يتلا ةليللا يف ىلص هنع هللا يضر نامثع نأ : ىوريو

 يتلا ةنتفلا نم كذيعي نأ هللا لأساف مق : هل لاقف . همانم يف تآ هاتأف « مانو

 الإ جرخ امف ‹ ىكتشاف . هاعدو ‹ ىلصف ماقف . هدابع يحلاص اهنم ذاعأ

 . هتزانج

 بلاط يبأ نب يلع دعق « ناك ام نامثع رمأ نم ناك امل : ريسلا لهأ لاق

 كلذ سيل : لاقف . نينمؤملا ريمأ يلع : نولوقي مهو « سانلا هاتأف « هتيب يف

 جرخ يلع كلذ ىأر املف . ردب له هاتأف . ردب لهأ ىلإ وه امن ! ء مكيلإ
 يلع مهَف ءماشلا لهأو ةيواعم هتعاط يف لخدي ملو . سانلا هعيابف

 . (*!مهيلإ صوخشلاب

 - ىف ىبهذلا هللا دبع وبأ انخيش لاق : ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق (*)
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 : لمجلا ةعقو

 ىلإ اوجرخف . ريبزلاو ء ةحلط اهعمو -ةّجاح يهو- ةشئاع ربخلا غلبو

 رامع يلع لسرأو . ةملكلا عامتجاو ‹ سانلا نيب حالصإلا نو ديري ةرصبلا

 عم اونوكيل سانلا نورفنتسي ةفوكلا ىلإ يلع نب نسحلا هنباو رساي نبا
 . لجر ةئامتس يف ةنيدملا نم يلع جرخو . اورفنف « مهورفنتساف « يلع

 برق -ريبزلاو ةحلطو مه- اوقتلا مث ءراق يذب -نسحلاو وه- ىقتلاف
 نيركسعلا ٍوُلاَت نم اوفاخف . جراوخلا نم سان نيركسعلا يف ناكو . ةرصبلا

 ةعقو تناكف . يأر ريغ نم امهنيب برحلا اوراثأ ىتح اوليحتف . مهيلع
 لمجلا رقعو . لمج ىلع « جدوه يف تناك ةشئاع نأل . ةروهشملا لمجلا

 رامعو « ركب يبأ نب دمحم هلمحف ‹ جدوهلا لمحب يلع رمأف . مويلا كلذ

 ضرعتي يذلا اذ نم تلاقف ‹ جدوهلا يف هدي دمحم لخدأف . رساي نبا

 . ايندلا رانب يلوق « هاتخأ اي : لاقف . رانلاب هللا هقرحأ ؟ غلي هللا لوسر مرحل

 . كلذك رمألا ناكف ءايندلا رانب : تلاقف

 . نيثالثو تس ةنس ةرخآلا ىدامج ىف لمجلا ةعقو تناكو

 ىلإ اهزهج مث .رخآلل امهنم لك رذتعاف . ةشئاعو يلع ىقتلا مث

 هللا وفع ىلإ اولتق : هيلع اوبلأ وأ . هولتق نيذلا : هلئاضفو هنع هللا يضر نامثع ةمجرت رخآ

 ةيواعم هبئان يف هدعب كلملا ناكو . مهشيع صغنتو «اولذخ : هولذخ نيذلاو . هتمحرو

 . هقباوسو هلضف عم « هولمو هتايح اولاطتسا « هتيرذ نم ةينامثو ناورم هريزو يف مث . هينبو
 اذه . ريبكلا يلعلا هلل مكحلاف . ةنس نينامثو ًاعضب همع ينب نم وه نم مهيلع كلمتف

 . هفورحب يبهذلا ظفل
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 ءاسن نم ةأرما نيعبرأ اهعم لسرأو . اهل يغبني ءيش لكب اهل رمأو . ةنيدملا

 . تافورعملا ةرصبلا لهأ

 ىلوم عفار وبأو ءناميلا نب ةفيذح تام :ةنسلا هذه يفو

 . مهنع هللا يضر نوعظم نب ةمادقو « ب هللا لوسر

 : نيثالثو عبس ةنس ثداوح

 . نوثالثلاو ةعباسلا ةنسلا تلخد مث

 نيقب عبسل ‹ نيفصب ماشلا لهأو وه ىقتلاو « هنع هللا يضر يلع راسف
 ةعقاولا هب تناكف -قارعلاو ماشلا نيب عضوم مسا نيقصو- مرحلا نم

 : مهنيب لتقلا رثكو « ًامايأ لاطو , نيقيرفلا ىلع ءالبلا دتشا املف . ةروهشملا

 باتك ىلإ مكوعدن» : اودانو ء حامرلا سوؤر ىلع فحاصملا ماشلا لهأ عفر

 . ةموكحلا ىلإ اوبانأو ؛ سانلا َرُسْف «هللا

 ابأ بلاط يبأ نب يلع مكحو . صاعلا نب ورمع ماشلا لهأ مكحف

 مكحي اب ىضرلاب دوهعلا مهنيب اوبتكو . امهنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 . لدنجلا ةمودب « حرذأب اوفاوت ناضمر يف دعوملا لح املف . نامكحلا هب

 . ءيش ىلع نامكحلا قفتي ملف

 ىلإ هنع هللا يضر ةيواعمو ‹ قارعلا ىلإ هنعهللا يضر يلع فرصناو

 . ماشلا

 يضر ثيح هورفكو ؛ جراوخلا هيلع تجرخ ةفوكلا يلع لصو املف

 عضوم مسا- ءاروُرَحب اوعمتجاو . هلل الإ مكح ال :اولاقو . ميكحتلاب
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 . مهاتأف سابع نب هللا دبع مهيلإ يلع لسرأف « ةيرورحلا اومّسف -قارعلاب
 ؟نومقنت ام : لاقف «ةدابع رثكأ الو ؛ مهنم ًاداهتجا دشأ ًاموق رأ ملف» : لاق

 . ثالث : اولاق

 : ىلاعت هللا لاق دقو « هللا رمأ يف لاجرلا مكح هنأ : نهادحإ

 . ()ةيآلا 4 َهنياَلِْمَكَحْلاَنِإ ل
 انل لَح امف ‹ نينمؤم اوناك نإف . ِمَنْعَي ملو ٍبْسَي ملو « لتاق هنأ : ةيناثلاو

 . مهيبسو مهلاومأ انل تلح دقف . نيرفاك اوناك نإو ؛ مهلاتق

 وهف نينمؤملا ريمأ نكي مل نإف . نينمؤملا ريمأ نم هسفن احم هنأ : ةثلاثلاو

 . نيرفاكلا ريمأ

 نم مكتثدحو . مكحلا هللا باتك نم مكيلع تأرق نإ متيأرأ : مهل لاقف

 . معن : اولاق ؟نوعجرتأ « نوركنت ال ام مكيبن ةنس

 : لوقي ىلاعت هللا نإف « هللا نيد يف لاجرلا مكح هنإ : مكلوق امأ : تلقف

 ل دعاود يمك » : هلوق ىلإ € محو َديَصلأ لفلان اممأَيٍ
 دهان امك اوتعباف اًمِهنَدَب َفاَفْش مُنفِحْنِإَول : یلاعت لاقو (€0 کي
 تاذ حالصإ يف لاجرلا ميكحتفأ « هللا مكأدشنأ (04 اهلها َّنَماَمَكَحَو

 وأ ‹ مهرد عبر اهنمث بنرأ يف مأ < قحأ مهلاومأو مهئامد نقحو « مهنيب

 . مهنيب تاذ حالصإو « مهئامد نقح يف « ىلب مهللا : اولاقف ؟ةأرما عضب

 . معن مهللا : اولاقف ؟هذه نم تجرخأ : تلقف

 )١( ماعنألا ةروس نم هال ةيآلا نم .

 . ةدئاملا ةروس نم ٩١ ةيآلا نم (؟)

 . ءاسنلا ةروس ٠١ ةيآلا نم (۴)
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 نولحتستو « مكمُأ نوُبْسَتَقَأ « مَنْفَي هي ملو ٍبْسَي ملو لتاق هنإ : مكلوق امأو

 اهنأ متمعز نإو . مترفك دقف « معن : ملفا نإف SE هنولختسا امااهنب

 نإف 04 مبه ةجوزأو $ : لوقي هللا نأل . مترفك دقف « مأب مكل تسيل
 ؟هذه نم تجرخأ . متئش امهتيأ اوراتخاف ‹ نيتلالض نيب نوددرتت متنك

 . معن مهللا : اولاق

 موي- هلي يبنلا نإف «نينمؤملا ريمأ» نم هسفن احم هنإ : مكلوق امأو : لاق

 : بتكا» : يلعل لاقف حلصلا يف شيرق نيبو هنيب بتكي نأ دارأ -ةيبيدحلا

 ام « هللا لوسر كنأ ملعن ول : اولاقف . هللا لوسر دمحم هيلع ىضاق ام اذه

 . هللا دبع نب دمحم : بتكا نكلو « كانلتاق الو « تيبلا نع كانددص

 كوحمأ ال هللاو : لاقف . هللا دبع نب دمحم ؛ بتكاو . يلع اي حما : لاقف

 هللا وف «هديب كلي هللا لوسر هاحمف . كلذ هارأف « هعضوم ينرأف : لاق . ًادبأ

 . «معن مهللا : اولاق ؟هذه نم تجرخأ . يلع نم لضفأ هلي هللا لوسرل

 a لكل ع دواقاقلا, مهيقاب هيلع جرخو . تالا عبرا هم جرت

 . اركش هلل دجس هدجو املف . ةّيدُّتلا يذ جَدَخمْلا سامتلاب رمأو . ةميظع

 ةنيفسو « نيتداهشلا وذ ةميزخو . ْتَرألا نب ٍباّبخ تام ةنسلا هذه يفو

 . مهنع هللا يضر حرسلا يبأ نب دعس نب هللا دبعو < قل هللا لوسر ىلوم

 : نيثالثو نامث ةنس ثداوح

 : نوثالثلاو ةنماثلا ةنسلا تلخد مث
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 . يمورلا بيهصو « فينح نب لهس تام : اهيفو

 : («*!نيعبرأ ةنس ثداوح

 ماشلا ىلو . قارعلا كلف تئش اذإ امأ» : ىلع ىلإ ةيواعم بتك : اهيفو

 ايضارتو . لعفف «نيملسملا ءامد قيرهن الو . ةمألا هذه نع فيسلا فكنو

 . كلذ ىلع امهنع هللا ىضر

 امل -جراوخلا نم لجر- مجلم نبا هلتق . هنع هللا يضر يلع لتق : اهيفو

 . ناضمر نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل ‹ حبصلا ةالصل جرخ

 ىلإ راس مث . رهشأ ةعبس وحن ةفيلخ يقبف . نسحلا هنبا سانلا عيابف
 نيتئفلا ىدحإ بلغت نل نأ : نسحلا ملع , ناعمجلا ىقتلا املف . ةيواعم

 ىلع هعيابو ‹ هل رمألا كرتو . ةيواعم حلاصف . ىرخألا رثكأ بهذي ىتح

 . اهفاعضأو اهاّيإ ةيواعم هاطعأف . اهطرتشا ءايشأ

 نإ) : نسحلا يف لاق هنأ ب هللا لوسر نع حص ام قادصم ىرجو

 . «نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو . ديس اذه ينبا

 « سانلا نيب ةقرف نيح ىلع نوجرخي» : جراوخلا يف لاق هنأ هنع حصو

 . «قحلا ىلإ نيتفئاطلا برقأ مهلتقت

 . ةنتفلا يف لاتقلا نع ىهن هنأ : ةريثك ثيداحأ يف كي هنع حصو

 . اهنم رذحو . اهعوقوب كو ربخاو

 نباو ‹ صاقو يبأ نب دعس عم باوصلا نأ :انركذ ام عومجمب لصحف

 . نيتفئاطلا اولزتعاو اودعق نيذلا ةباحصلا رثكأو  ديز نب ةماسأو « رمع

 . نوثالثلاو ةعساتلا ةنسلا تطقس (*)
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 ةيواعم نم قحلا ىلإ برقأ : هباحصأو بلاط ىبأ نب ىلع نأو

 . ناميإلا نم اوجرخي مل مهلك نيقيرفلا نأو . هباحصأو

 . ناورهنلا لهأ مه امنإ : ناميإلا نم اوجرخ نيذلا نأو

 هوبأ لعف امن هللا ىلإ بحأ : امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا لعف ام نأو

 هللا يضر ةباحصلا نيب رجش امع توكسلا ىلع ةنسلا لهأ عمجأو

 نم هريغ وأ ةيواعم يف ملكت نمف . ىنسحلا الإ مهيف لاقي الو : مهنع

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . عامجإلا نع جرخ دقف ةباحصلا

 مامإ ىلع هيف نيملسملا عامتجال « ةعامجلا ماع ىمسي ماعلا اذه ناكو

 اوعمتجاف . لوألا عيبر يف نيعبرأو ىدحإ ماع وهو . ةقرفلا دعب « دحاو

 نسحلا عجرو . نينمؤملا ريمأ ذئموي نم يعدو « هنع هللا يضر ةيواعم ىلع
 . ةنيدملا ىلإ امهنع هللا يضر يلع نبا

 : نيعبرأو نيتنثا ةنس تلخد مث

 . اهيلاو وهو ء رصمب هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع تام اهيف

 : نيعبرأو ثالث ةنس تلخد مث

 . هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع تام اهيف

 : نيعبرأو عبرأ ةنس تلخد مث

 . امهنع هللا يضر نينمؤملا مأ « نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ اهيف تتامف

 . نيعب دراو رسمخ ةنس تلخ حد مث
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 هللا يضر تباث نب ديزو , نينمؤملا مأ ءرمع تنب ةصفح ةح اهيف تتامف

 : نيعبرأو تس ةنس تلخد مث

 : نيعب راو عبس ةنس تلخ حد مث

 . هنع هللا يضر مصاع نب سيق اهيف تامف

 : نيعبراو عست ةنس ثداوح

 : نيعبرأو عست ةنس تلخ حد مث

 غلب ىتح « مورلا تايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي ةوزغ تناك : اهيفو

 بويأ وبأو ‹ ريبزلا نباو ءرمع نباو ‹ سابع نبا هعمو . ةينيطنطسق

 . يراصنألا

 ةيفصو « نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةيريوجو ‹ يلع نب نسحلا تام : اهيفو

 نب ةيحدو « تباث نب ناسحو . معطم نب ريبجو « نينمؤملا مأ ّيَيُح تنب

 نب ليقعو ‹ يرمضلا ةيمأ نب ورمعو « كلام نب بعكو « ىبلكلا ةفيلخ

 مهنع هللا يضر . ةبعش نب ةريغملاو « كلام نب نابتعو . بلاط يبأ

 : نيسمخو ىدحإ ةنس تلخد مث

 هللا دبع نب ريرجو « ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس اهيف تامف
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 : نيسمخو نيتنثا ةنس تلخد مث

 روس دنع نفدو « ًايزاغ يراصنألا دلاخ نب ديز بويأ وبأ اهيف تامف

 نم هللا هأربو . هنع هللا يضر هربقب نوقستسي ىراصنلا ناكو « ةينيطنطسقلا

 يضر نيصح نب نارمعو « يرعشألا ىسوم وبأ اهب تامو . ىراصنلا دئاقع
 . امهنع هللا

 : نيسمخو ثالث ةنس تلخد مث

 ايحأ هنإ : لاقي يذلا ‹ يباحصلا ةيجان نب ةعصعص اهيف تامف

 . مهنع هللا يضر ةيمس نب دايزو « ةيلهاجلا يف ةدوءوم ةئامعبرأ

 : نيسمخو عبرأ ةنس تلخد مث

 ميكحو « يراصنألا ةداتق وبأو « نينمؤملا مُأ ةعمز تنب ةدوس اهيف تتامف
 . مهنع هللا يضر مازح نبا

 : نيسمخو سمخ ةنس تلخد مث

 لوسر ناك يذلا- مقرألا يبأ نب مقرألاو « كلام نب دعس اهيف تامف

 يذلا غيلبلا « لئاو نابحسو -هراد يف ًائبتخم مالسإلا ىلإ وعدي وْ هللا

 . ةحاصفلا يف لثملا هب برضي

 : نيسمخو تس ةنس تلخد مث

 . ديزي هنبا ةعيب ىلإ سانلا ةيواعم اهيف اعدف

 : نيسمخو عبس ةنس ثداوح مث

 . هنع هللا ىضر فينح نب نامثع اهيف تامف
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 : نيسمخو نامث ةنس تلخد مث

 نمحرلا دبعو -ةعبسلا داوجألا دحأ- صاعلا نب ديعس اهيف تامف

 . مهنع هللا يضر ةعبسلا داوجألا دحأ- سابع نب هللا دبعو « ركب يبأ نبا

 : نيتس ةنس ثداوح

 ٠ نيكس ةنس تلخد مث

 « ةنسب اهلبق تام ةريره ابأ نأ حصو . نايفس يبأ نب ةيواعم اهيف تامف

 . «نايبصلا ةرامإو « نيتسلا سأر نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : لوقي ناك هنأو

 ةنتفلا لزت ملو . ةيناثلا ةنتفلا ترجف « ديزي هنبا ةيواعم فلختساو

 . ناورم نب كلملا دبع ىلع سانلا عمتجا ىتح « نينس ةمئاق

 امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لتقم : ديزي مايأ يف ىرج ام لوأف

 . نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع موي يف هتيب لهأو

 اهوحابأو . اهلهأ اولتق , ةنيدملاب ةميظعلا ةّرحلا ةعقو ترج :اهدعب مث

 . مايأ ةثالث

 هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع لاتقل ةكم ىلإ اوهجوت : كلذ دعب مث

 املف . ديزي توم مهغلب ىتح اهيرصاحم اولازي ملف . اهورصاحف . امهنع

 : ليق امك اريثك اقارتفا سانلا قرتفا ديزي تام

 ربنمو نينمؤملا ريمأ اهيف ةريزج لكب ابعش اوبعشتو

 دسفملا ريبملا يفقثلا ديبع يبأ نب راتخلا جرخو « ماشلاب ناورم تبثو

 . ةماميلاب روع نب ةدجنو , قارعلاب

 عيابو . ةكمب ريبزلا نب هللا دبع : نينسلا هذه يف نينمؤملا ريمأب روهشملاو

 ا =



 . سانلا رثكأ هل

 . نيتس و سمخ ةنس كلملا دبع هنبا هدعب ىلوت ناورم تام املف

 لوطي ام امهنيب ىرجف .ريبزلا نب هللا دبع برحل ىدصت ىلوت الو
 فسوي نب جاجحلا مهيلع ًاشيج ريبزلا نبا لاتقل هجو هنأ : هرخآو « هركذ

 . نيعبسو ثالث ةنس « هنع هللا يضر هلتق مث . ةكمب هرصحف . يفقثلا

 كلذك ًايلاو لزي ملف . ناورم نب كلملا دبع ىلع هدعب سانلا عمتجاف

 ةفالخلا ىف ىقبف . ديلولا هدلو فلختساو تامف . نينامثو تس ةنس ىلإ

 . ارهشأو نينس عبس

 مث . فسوي نب جاجحلاو « هنع هللا يضر كلام نب سنأ تام همايأ يفو

 . ارهشأو نيتنس يقبف . كلملا دبع نب ناميلس هوخأ هدعب يلو

 . عدبلا تامأو ننسلا ايحأو . نيدشارلا ءافلخلا ةريس هللا همحر راسف

 ةنس بجر ىف تامو ءًارهشأو نيتنس ادو ًادیشر ةفالخلا ىف ىقبو

 . ةئامو ىدحإ

 . هللا امهمحر هابأ هبشي ناكو . كلملا دبع هنبا همايأ ىف تامو

 ادحاو ارهشو نينس عبرأ يقبف . كلملا دبع نب ديزي :هدعب ىلوت مث

 . ةئامو سمخ ةنس يفوتو

 ةنس ةرشع عست يقبف . كلملا دبع نب ماشه هوخأ :هدعب ىلوت مث
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 هرهظأو . نآرقلا قلخب لاق نم لوأ « مهرد نب دعجلا رهظ هتفالخ يفو

 هلوق رهظأ املف . ةفوكلا ىلإ مهنم برهف . ةيمأ ونب هبلطف . قشمد يف
 ةنس نم ىحضألا ديع موي هلتق . يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هذخأ : كانه

 هللا لبقت . اوحض سانلا اهيأ : لاقف ء سانلا بطخ . ةئامو نيرشعو عبرأ

 SN معز هنإ . مهرد نب دعجلاب حضم ينإف . ما

 مث . ًاريبك ًاولع دعجلا لاق امع هللا ىلاعت . امیلکت ىسوم ملکی ملو . اليلخ

yT 

 . ةئامو نيرشعو سمخ ةنس كلملا دبع نب ماشه يفوتو

 وأ ةنس يقبف . كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا هيخأ نبا : هدعب ىلوت مث
 . ةئامو نيرشعو تس ةنس لتق مث . رثكأ وأ لقأ

 ةسمخ يقبف . كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي همع نبا :هدعب ىلوت مث

 تس ةنس نم -ةجحلا يذ لوأ يف وأ- ةدعقلا يذ يف يفوتو رهشأ

 . ةئامو نيرشعو

 دحاو مامإ ىلع هدعب ةمألا عمتجت ملو . ةماتلا ةفالخلا تضقنا هدعبو

 آي يبنلا مهركذ نيذلا ءرشع ينثالا ءافلخلا رخآ وهو . مويلا ىلإ

 فا نم ىلع نر رمق اروع ا لهون ناريألا# حيحصلا ثيدحلا

 . «شيرق نم مهلك . ةفيلخ رشع ينثا ىلإ

 رشع انثا مهيف يضمي ىتح . ضقني ال رمألا اذه نإ» : ملسمل ظفل يفو

 . «ةفيلخ

 ا

 . «ةفيلخ رشع انثا ىضمي ىتح « ًامئاق ىتمأ رمأ لازي ال» رازبلا دنعو
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 . «ةفيلخ رشع ينثا ىلإ ًاعينم ًازيزع مالسإلا لازي ال» : ظفل يفو

 . «جرهلا نوكي مث : لاق ؟اذام نوكي مث : اولاق» : دواد يبأ دنعو

 هل مظتني ملو . هوخأ هعيابف ‹ ميهاربإ هوخأ رمألا بلط : ديزي تام املف

 . رمأ

 -رامحلا ناورم هل لاقي يذلا- ناورم نب دمحم نب ناورم رمألا بلطف

 . ةئامو نيرشعو عبس ةنس رفص يف سانلا ضعب هعيابف

 موي- ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس رخآ ىلإ طيبختو بورح يف لزي ملو
 تناكو .ريص يبأ ةسينك يف لتقف -ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل دحألا
 يلو نم رخآ وهو . مايأ ةرشعو رهشأ ةرشعو نينس سمخ : هتفالخ ةدم

 : سابعلا ينب ةلود

 . سابعلا ينب ةلود تماق مث

 ىلإ اهدعب قرخلا عقري مل يتلا ةثلاثلا ةنتفلا تعقو : نينسلا هذه يفو

 . مويلا

 نب دمحم نب هللا دبع همساو « حافسلا : سابعلا ينب نم ماق نم لوأف

 ىلإ دهعو . تام مث نينس تس وحن يقبف . سابع نب هللا دبع نب ىلع

 دهعو . يفوت مث . ةنس نيرشعو نيتنثا اهيف يقبف . روصنملاب فورعملا هيخأ

 . تام مث« نينس رشع وحن يقبف ٠ يدهملاب فورعملا هنبا ىلإ

 . يفوت مث , ًارهشو ةنس يقبف « يداهلاب ىمسملا « ىسوم : هنبا هدعب ماقو
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 ‹« ةنس نيرشع نم رثكأ يقبف < ديشرلاب ىمسملا « نوراه هوخأ هدعب ماقو

 . تام مث

 -روصنملا نب رفعج تنب ةديبز همأو- نيمألاب ىمسملا هئبا : هدعب ماقو

 . نومأملا هيخأ ركسع هلتق مث . نينس ثالث وحن يقبو

 يف نتفلا نم اريثك نيملسملا ىلع رج يذلا وهو . نومأملا : هدعب ماقو

 نآرقلا قلخب لوقلا رهظأو . ةفسلفلا يف نانويلا بتك مجرتف . دئاقعلا

 هللا مهمحر ةمئألا نم هريغو دمحأ مامإلا نحتماو « هب لوقلا سانلا مزلأو

 . كلذ ىف

 : بتكلا فيلأت ءدب

 سورد تفخ ىنإف « هعمجاف غي هللا لوسر ثيدح نم ناك ام رظنا»

 . «ءاملعلا باهذو »¢ ملعلا

 . ثيدحلاو ريسفتلا بتك فينصت يف ءاملعلا عرش :روصنملا مايأ يفو

 « ماشلاب يعازوألا ورمعوبأو« ةنيدملاب سنأ نب كلامو , ةكمب جيرج نبا فنصف

 ىنثملا نب رمعمو ‹ ةفوكلاب يروثلا نایفسو ‹ ةرصبلاب ةملس نب دامحو

 . نميلاب

 تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ فنصو . يزاغملا قاحسإ نب دمحم فنصو

 . يأرلا

 ريغ افحص ملعلا نووريو ‹ مهظفح نم نوملكتي ةمئألا ناك : اذه لبقو

 : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةبترم

5 



 نييبنلا متاخ ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 : نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو . دمحم نيلسرملا ديسو

 2! f د

 ةرشع ىدحإل « ءاعبرألا موي فيرشلا باتكلا اذه خسن نم غارفلا ناكو

 نب داميلس . هبر ىلإ ريقفلا دي ىلع. ه9١7١ ةنس بجر رهش نم تلخ

 . تانمؤملاو نينمؤملاو . تاملسملاو نيملسمللو هيدلاولو هل هللا رفغ نامُحس

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع لص مهللا

 جيرختو تايآلا ميقرتو هتلباقمو باتكلا اذه ةعجارم نم غارفلا ناکو

 عباسلا ءاعبرألا موي هحاضيإ ىلإ ةيعاد ةجاحلا انيأر ام قيلعتو ثيداحألا

 هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو . ه ٠۳۹۸ ماع رخألا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 . ملسو هبحصو

 نوعجارملا

0 - 





 عوضوملا

 ا و ا سلا حط ضو ةرازولا ةمدقم

 ا اسما اسس اس نيعجارملا ميدقت

 EEE يشلا ةمدقم

 N o نيرخآلاو نيلوألا صصق

 EMA با سيلبإو مدآ ةصق

 Sse هباحصأو يبنلا رابخأ

 107171111 مالسلا هيلع حون ةصق

 SO مالسلا هيلع ميهاربإ روهظ

 اهنع ىنغتسي ال يتلا مالسلا هيلع ميهاربإ لاوحأ ضعب

 A هدعب نم هتيرذل مث ليعامسإل ةكمو تيبلا ةيالو

 n مالسلا هيلع ميهاربإ نيد هرييغتو يحل نب ورمع ةصق

 eno ةيلهاجلا لهأ مانصأ مدقأ نم ةانم منص

 een eo هلصأو تاللا

 E الوصحم لجأو ملعلا بلاطل ةدئاف مظعأ

 e E مهرج ىلإ تيبلا ةيالو لاقتنا

 E ةعازخ نم ناشبغ ىلإ تيبلا ةيالو لاقتنا

 E ES هموقل هعمجو يصق ةيالو

- ۷ - 



 212 *©*ش 9 هلك يبنلا جورخب ناهكلا راذنإو موجرلا ثودح

 5207070 راصنألا مالسإ ببس هنأو لك ىبنلاب دوهيلا راذنإ

 E NS ةنيدملا ىف داهجلا ةيعورشم

 SEM ةدرلا ةروصو ةدرلا لهأ لاتق

 ا كرشلا نم ديحوتلا ةفرعم ملسملا ىلع ام مهأ

 لال دتسالاو اهضقاني ام لعف اذإ هللا الإ هلإ ال لاق نم رفكي دق

 NE OTL أ لوسر دج بلطملا دبع

 وا وولاة طفلا يخي دينا Re هللا لوسر دلاو هللا دبع



 ....هللا لوسر مع بلاط وبأ

 2000 ةجيدخ هجاوزو ماشلا ىلإ هللا لوسر جورخ

 »217000000 ل ةوعدلا ءادتبا

 RARE Resa alba en ماجن ووصل قيرهأ مد لوأ

 O نيكرشملا ءازهتسا

 ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا



 e o ةشبحلا ىلإ ةيناثلا ةرجهلا

 ةبيبح مأ هجوزي يشاجنلا ىلإ يب هللا لوسر باتك
 ....نيملسملا عاجرإ بلطت يشاجنلا ىلإ شيرق ثعب

 1]1 0 e هنع هللا يضر رمع مالسإ

 E ولج هللا لوسرل بلاط ىبأ ةيامح

 a وقال حو ملال ما أع ماسالا ل فهكلا لهأو حورلا نع مهلاؤس

 SD رحس نآرقلا يف ةريغملا نب وا لوق

 SSS ANE ريضح نب ديسأو ذاعم نب دعس مالسإ

 ERN ss ERA ةيناثلا ةبقعلا ةعيب



 :TA ees ولج هللا لوسر لتق ىلع ةودنلا راد يف شيرق رمآت

 .e seadet كلام نب ةقارس ةصق

 ل و دبعم مأ ةصق

 ا ةنيدملا قلي هللا لوسر لوخد

 ا SSSR و وت ووو ا طاع وو دجسملا ءانب

 E loc NR ةشئاعب هؤانب

 اخ وو مس ل نيرجاهملاو راصنألا نيب ةاخاؤملا

 ا وسلا وبجام اا اا هوان طم ىلوألا ةنسلا ثداوح

 ا ل ل مالس نب هللا دبع مالسإ

 VE ESS SAE ا ةيناثلا ةنسلا ثداوح

 E لااا سوس ةلبقلا ليوحت

 EE ames ةنيدملاب غلي هللا لوسر رارقتسا لصف

 امم للي هللا لوسر صئاصخ ضعب

 ol لي هللا لوسر هدقع ءاول لوأ

 NEV eS OER Ga aR ثراحلا نب ةديبع ةيرس

 E Esa Ses صاقو يبأ نب دعس ةيرس

 VEN ا ل ءاوبألا ةوزغ

 VEN A E OT طاوب ةوزغ

 VEN estas ام رباج نب زرك بلطل هجورخ

 VEN ا ير ةريشعلا ةوزغ

 E E 111 شحج نب هللا دبع ثعب



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 نق ب اا اس ا ايما E يمرضحلا نب ورمع لتق

 Ve SSSR RES ةنتفلا ىنعم

 E O ناقرفلا موي ىربكلا ردب ةعقو

 000 ا aS ردب مئانغ مسق

 Te ees SSR زذ]ز]ز]]ذ] ]ذ]ذ]ز] 5-0 ردب ىراسأ

 UV A SESSA EE Ens عاقنيق ينب ةوزغ

 E ا دحأ ةوزغ

 VA oc SSSA ةنوعم رثب ةعقو

 N eA DSSS Eee عيسيرملا ةوزغ

 E ESE كفإلا ةصق

 Ole 1 ] ]1 1 151515151511 بازحألا ةوزغ

 ا ا ةيبيدحلا حلص

 Ao Sad و ا و Re ربيخ ةوزغ

 ۱A۷ بلا نم هبحصو بلاط يبأ نب رفعج مودق

 ۱۸۸ ىرقلا يداوب دوهيلا ضعب هللا لوسر ةرصاحم

 00 ا 0 0131 تاقرحلا ىلإ ةيرس ثعب

 VA كب منا طعام توست 7مل وا و طنا ةيضقلا ةرمع

 O Ete 000101011 E ةتؤم ةوزغ

 OC SSSR E مظعألا حتفلا ةوزغ

 م عاوس منص صاعلا نب ورمع مده
 TO esa ss ةانم مدهل ديز نب دعس ثعب



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 ل نينح ةوزغ

 ا يو SS نزاوه يبس ىلع نملا

 0 6 ةكم حتف هعم نوملسملاو هللا لوسر متأ ال لصف

 0 O فئاطلا ةوزغ

 AV 0 كوبت نم ةنيدملا هللا لوسر مدقو قحسإ نبا لاق «لصف»

 BW اوس هسا سوس ا صب سوم هقفلا نم فئاطلا ةوزغ يف ام

 ا م عست ةنس ثداوح يف لصف

 ل O ريهز نب بعك ةصق

 bb ل واسس اوكا اسس يحن ادع كوبت ةوزغ يف لصف

 واس و كلي هللا لوسر ىلإ برعلا دوفو

 اا ااا ميت ينب دفو

 ا ا ءيط دفو

 O يي يي ب سيقلا دبع دفو

 E ا ماا ا عسا ةمليسم مهيفو ةفينح ينب دفو

 N وسم ورنا اب طع وب سانلاب ركب يبأ ةجح

 ا ا ..عادولا ةجح

 EE ees SA EE SRE ءاقلبلا ىلإ ديز نب ةماسأ ثعب

 EE DASS Sea للي هللا لوسر ضرم

 00 0 قلو هللا لوسر توم

 ا 11 ةفيقسلا ثيدح

 1 | سلا رد او ب ا نسا وسلا ركب يبأل ةماعلا ةعيب



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 لا 000 ةدشارلا هتفالخو قيدصلا ركب يبأ ةليضف

 00 اهنم هللا انذاعأ ةدرلا ةصق

 Ol ا متاح نب يدعب ًائيط هللا عفن
 1/7 | يول ل وا بام وص افلا انوا ووو سس هوما مخمل ةدرلا لهأ لاتق

 VOR وسم بسس وأ ا ومحل متو وجمالا هئارمأل ركب يبأ باتك

 O eas 0 د اهريغو ةخازب ىلإ دلاخ ريسم ركذ

 TAS Ess مالسإلا ىلإ مهريغو رماع ينب عوجر ركذ

 01 1 1 1 10111 ةماميلا ىلإ دلاخ ريسم

 VE A باذكلا ةمليسمب نينوتفم ةماميلا لهأ ةدر ركذ

 VV م ولا ا حاطبلا نم عئالطلا دلاخ ميدقت ركذ

 VAC lee e Ss ميلس ينب ةدر ركذ

 AE RE GS هقيرحتو ةءاجفلا لتق

 AA ee وا و ماو نيرحبلا لهأ ةدر ركذ

 ا نامع دزأو ابد لهأ ةدر ركذ

 E ا ا ةرشع ةيناثلا ةنسلا

 O ساو حلا سس قارعلا ىلإ دلاخ ريسم

 O RE 0: ةرشع ةثلاثلا ةنسلا ثداوح

 اا SES هنع هللا يضر قيدصلا توم
 O oe سا ع نسما ل ةرشع ةعبارلا ةنسلا ثداوح

 es و اس ا طوس كفل هند ةرشع ةسماخلا ةنسلا ثداوح

 نا LESER NEARS ةيسداقلا حتف



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 ا خود سلسل اسما ةرشع ةسداسلا ةنسلا ثداوح

 SS e ةرشع ةعباسلا ةنسلا ثداوح

a E e SSA E2 ةرشع ةنماثلا ةنسلا ثداوح 

 ا RAE ةرشع ةعساتلا ةنسلا ثداوح

 نيرشعلا ةنسلا ثداوح

 a ل Ne نيرشعلاو ةيداحلا ةنسلا ثداوح

 EE SSR نيرشعلاو ةيناثلا ةنسلا ثداوح

 SEEDER سما كك نيرشعلاو ةثلاثلا ةنسلا ثداوح

 ل O نيرشعو عبرأ ةنس ثداوح

 ل ا ا نيثالثو ثالث ةنس ثداوح

 ! نيثالثو سمخ ةنس ثداوح



 ! ل نيثالثو عبس ةنس ثداوح

 ESN نيثالثو نامث ةنس ثداوح

 21171101 1 1 11 7 نيعبرأ ةنس ثداوح

 ٠< e ىلإ ٤١ نم تاونسلا ثداوح

 O ه١ ىلإ ٤١ نم تاونسلا ثداوح

 15111 RE ه۷ ىلإ ٥۲ نم تاونسلا ثداوح

 EAS SAS 5٠١ « 0۸ ةنس ثداوح

 ESER سابعلا ينب ةلود

 e A بتكلا فيلأت ءدب

 A E O ل و سرهفلا

 Ct هل

a 

8 jé 


